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1.

Referat fra sidste møde blev godkendt

2.

Dagsorden dd. er godkendt, med tilføjelse af opfølgning på punkter fra sidste møde.

3.

Økonomi: Område Grenå stod til at komme ud med et stort underskud i 2020, men ved
intensiv indsats i efteråret og hjælp fra fællespuljer, ender det reelle underskud på kr.
142.000 for hele område Grenå.
Vi arbejder med at skabe stabilitet, og i forlængelse af, at der nu er lavet nye vagtplaner, er det blevet tydeligt, hvad der er af vacante stillinger. Der bliver derfor slået 3
stillinger op denne uge.

4.

Opfølgning på punkter fra sidste møde
Pårørendepolitikker er sendt ud til alle medarbejdere som orientering.
Vedligehold af vaskemaskiner og tørretumblere, den daglige vedligeholdelse står afdelingerne for, ved andre udfordringer hjælper service. Der er lavet kort beskrivelse til
hvordan vi håndterer vasketøj, den hænges op i vores vaskerum. Der bliver indkøbt højtryksrenser til rengøring af kørestole.

Lægeordning, vi arbejder fortsat på at etablere et samarbejde for at få fast huslæge.
Opdatering af hjemmeside, er blevet opdateret.
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Kommunikation med personalet, det er vigtigt, når vi kommunikerer per mail, at der
bliver kommunikeret med hele teamet, hvis en medarbejder har fri eller andet. Vi vil
gøre os umage, såfremt I skriver til én, at vi sætter de andre i teamet på som cc.
I den forbindelse kom et ønske om, at der bliver sendt en mail rundt til pårørende om
ansatte i hvert team samt vores vikarer, det sørger Susanne for.

5.

Valg af medarbejderrepræsentant
Der er tre medarbejdere der har meldt sig, Anja, Anette og Dieanna. De vil på skift
deltage i møderne fremadrettet.

6.

Førstehjælpskasser i husene
Der skal være en førstehjælpskasse til medarbejderne i huset og den er bestilt hos
Falck.
Borgerne skal have plaster til eget forbrug.

7.

Socialtilsyn Midt 26. august 2020
Pårørenderådet efterspørger tilsynsrapport, den skal findes på tilbudsportalen.
Tilsynet udpegede fokus på proces baseret dokumentation og arbejdet med delmål, og
dette bliver der nu arbejdet med på Skovstjernen og i hele område Grenå. Proces baseret dokumentation er desuden et fokusområde i 2021 på hele socialområdet i Norddjurs.

8.

Servicepakker, prisstigning
De skal årligt evalueres ift. Udgifter og indtægter. Dette er gjort i 2020, og ydermere
har vi flyttet køkkenet fysisk til Skovstjernen fra Børne- og unge centret. Den ændring
betyder, at vi nu beregner udgiften ud fra de reelle samlede udgifter til produktion af
maden. Tidligere har vi afregnet maden med Børneungecentret på Trekanten, som leverede mad til sig selv og til os. Der har været stor tilfredshed med den mad, der blev
leveret, og da vi fik mulighed for at overtage madproduktionen, og vi havde et produktionskøkken på Skovstjernen valgte vi det. Prisstigningen er udtryk for, at vi tidligere
har fået maden billigere end produktionsomkostningerne. Nu afspejler prissætningen
de reelle omkostninger ved at producere maden på Skovstjernen.
Der er et loft for, hvor høj prisen på servicepakkerne må være og dette loft holder vi
os stadig under.
Vi taler også om, at vi med eget køkken på Skovstjernen har bedre mulighed for specialkost som fx allergener, dysfagi og skånekost, eller hvad der kan være brug for.
På mødet taler vi også om, at vi på Skovstjernen skal være obs på, at medarbejderne
skal hjælpe med at formidle beskeder til pårørende, når sådanne dokumenter bliver
underskrevet, af hensyn til de pårørende der hjælper med økonomistyring.
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Vi følger op på det på det kommende møde.

9.

Covid19, vaccination og test
Det er nu muligt, at såvel medarbejdere og borgere kan blive testet 1 gang om ugen,
som sundhedsstyrelsen anbefaler.
Vi taler om, at jo mere vi kan hjælpe hinanden som fagpersonale og pårørende med at
borgerne enten bliver testet her eller når de er hjemme.
Vi har stadig ikke covid19 på matriklen og der er stor ros til medarbejderne på Skovstjernen.

Ift vacciner, er vores borgere over 65 år tilbudt vaccine og de er vaccineret første
gang.
Der bliver oprettet vaccinationscenter her i Grenå på sigt.
Borgere bliver automatisk indkaldt via e-boks, og vi glæder os til alle bliver vaccineret.

Evt.

Spørgsmål vedr. ridefysioterapi
Mange borgere har været visiteret til ride fysioterapi, og der skulle være et tilbud i
området nu, hvem bliver det tilbudt og er det noget der kan foregå i dagtilbuddets
tidsrum og i det regi.
Vi undersøger det i ledelsen og vender tilbage.

Næste møde er 25/5, når vi kommer tættere på, aftaler vi om mødet kan gennemføres
ved fysisk fremmøde eller som denne gang virtuelt.

Med venlig hilsen
Mikael Eggert Jørgen, aftaleholder
Susanne Espersen, afdelingsleder
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