Referat
Pårørenderådsmøde Skovstjernen/Ålunden
Mødeleder: Anni
Referent: Preben
Dato: 24. feb. 2020
Tidspunkt: kl. 17.30-19.30
Sted: Skovstjernen

Deltagere: Anni, Helle og Preben
Afbud fra Runa
Ledere: Anders – Afbud fra Ninna (Ferie)
Medarbejderrep.:

Dagsorden kl. 17.30 -18.30

Referat

1

Godkendelse af dagsorden

OK

2

Konstituering

Formand: Anni
Næstformand: Runa
Sekretær: Preben

3

Orientering fra ledelsen
- Nyansættelser
- Madordning
- Feriepulje

4 nye fuldtidsstillinger besat
Deltidsansatte opsagt!
Ny madordning er kommet rigtig godt i gang, leveres fra
Børn og Unge Center Norddjurs (Tidligere Trekanten)
Lederen hedder Eva, og hendes mad modtages med
glæde i husene! (Flere salat-spisere)
Ønske om at pårørende kan spise med en gang imellem,
undersøges!
Feriepulje igen i 2020 – Tilbud undersøges, dejligt, mere
info senere!

4

Procedure vedr. håndtering af
beboermidler

Tab dækkes til alle!
Procedure er: Beboerens kontaktperson og anden
kollega! - Udbetaler penge til beboeren og KVITTERER
herfor.

5

Beboerråd v. Skovstjernen og Ålunden

Afventer – herom senere!

6

Fastsættelse af mødedatoer?

Onsdag d. 22/4 – 17.30 -20.00 – DIALOGMØDE
- herunder valg til pårørenderåd (efter nye vedtægter)
Pårørendemøde aftales, når ny leder er ansat!

7

2 pårørenderepræsentanter til
ansættelsesudvalg

Anni og Preben deltager

8

Grundlovsfest

Fredag d. 5. juni
Mad og aktivitet som sidste år, dog med musik i år!
Preben er tovholder
Invitation udsendes til maj.

9

Evt.

Så var det vemodigt at tage afsked med Anders, der jo
starter i nyt job pr. 1. marts!
Vi har haft godt samarbejde med Anders, han har taget
hånd om mange ting (sammen med Ninna) - bl.a
Dialogmøder med pårørende 2 gange årligt !
Vi ønsker Anders HELD og LYKKE i hans nye job!

Da Ninna kom fra ferie, spurgte jeg i en mail, om hun havde nogle kommentarer, hun ville have
tilføjet referatet. Hertil svarede hun:
”Jeg deltog jo desværre ikke i mødet, men et budskab fra mig som konstitueret i den kommende
periode er helt klart: I perioden frem til ansættelse af en ny aftaleholder arbejdes der forsat
målrettet på at omsætte vores strategi og planer til praksis. Afskeden med Anders er naturligvis et
tab, men både medarbejdere og den tilbageværende ledelse ønsker at Skovstjernen bliver et endnu
bedre sted at bo, hvor indsatserne er baseret på et solidt fagligt grundlag, som i højere grad tager
afsæt i beboernes ønsker, behov og ressourcer.”

Med venlig hilsen, Anni.

