Referat – Beboer / Pårørenderådsmøde
Botilbud Vestergade 4, Hadsund
Dato: 22.2.2018 kl. 19
Deltagere:
Ordstyrer:
Referent:
DAGSORDEN:
1: Godkendelse af
referat fra sidst. Max.
10 min.
Referat godkendt.
2: Valg af
mødeleder/referent
Beslutning
3: Orientering fra:
- Beboerne

- Pårørende

- Medarbejdere

- Ledelse

Jette er referent Arne mødeleder
Der mangler stadig fliseplads ved skuret. Arne
orienterer omkring, at der pt. ikke er midler til rådighed
til at få det etableret. Det er dog fortsat et ønske.
Der er lige blevet lavet nyt gulv i fællesrum på Hedevej,
Aalborgvej skal også have nyt gulv i fællesrum.
Der holdes husmøder på Vestergade og Aalborg
Hedevej hver anden uge. Der ligger fast dagsorden
som alle kan skrive punkter på. Varighed er ca. ½ time.
Der er borger på Vestergade som pt. kræver en del
personale ressourcer. Alle både borgere og personale
får undervisning i redskaber til at håndtere
problemstillingen. Der er fokus på dette, fra pårørende.
Arne orienterer om at der til stadighed bliver arbejdet
på denne problemstilling. Der har været supervision af
personalet, hvilket har været positivt.
Lisbet Enggården har fået 2 nye borgere. Der er stadig
2 tomme pladser. Der er arrangeret sommerferie i
Skagen. Enggårdens venner har lavet en del
arrangementer hen over første halvår.
Der har også været dødsfald.
Der er pt. 2 studerende på Vestergade. Mandag starter
der en 8 ugers praktikant. Det går godt med nye teams
på Vestergade, det har givet ro.
Der er pt. også en studerende på Enggården.
Der er planlagt et implementerings forløb hen over

4: Hvordan er det gået
efter
strukturændringen
Diskussion

foråret på Enggården, Vestergade og Aalborg Hedevej
skal have forløbet til efteråret.
Kostkasser – Arne er ved at gøre kostkasser op,
således at der bliver udbetalt et vist beløb til hver
enkelt borger. Der er lavet vejledning for kostkasser
med fordeling af pris for de enkelt ydelser der ligger i
kostkasserne. Der skal til stadighed være en vis sum i
kassen til at imødekomme mulige uforudsete udgifter.
I december 17 blev der udbetalt overskud på
Enggården.
Jette/Arne

Lederne oplever at organisations ændringer har været
positive.
Vi har via samarbejde på tværs, mulighed for at tage
det bedste fra at være store, til nærhed i ledelse ved at
vi er mindre.

Beslutning
5: Socialt tilsyn i år.
Hvad er
fokuspunkterne?
Diskussion

Vi vil helt konkret se på og vurdere, hvordan
jeres pædagogiske indsats understøtter
borgerens:
 Daglige læring
almen dannelse, social læring, hygiejne,
madlavning, praktiske gøremål, brug af
internet og sociale medier m.m.

 Almen dannelsesviden
politik, samfund, historie,
omverdensforståelse, kultur, adgang til
internet, aviser, nyheder, sundhed m.m.
Beslutning
6: Sundhedsfaglige
tilsyn.

Arne orienterer omkring social tilsyn.

Diskussion
Beslutning

7: Nye regler for tilkøb
af socialpædagogisk
ledsagelse under ferie.
Diskussion

Beslutning

Tilkøb af sygeplejerske. – Ansvar for det
sundhedsfaglige, medicin.
Vi vil fremadrettet også få patientsikkerheds tilsyn. Via
en fond, har vi i Handicap fået midler til at ansætte
sygeplejerske, som skal gennemgå hele områdets
problematikker i forhold til medicin og sundhed. Hun vil
komme ud på alle steder i løbet af foråret.
Al medicin kontrolleres og dispenseres af
sygeplejerske.
Enggården får første besøg i næste uge.
Efterfølgende vil hun komme løbende på alle steder.

Arbejdsgruppe der snart kommer med et udspil
om hvordan det kommer til at fungere i
Mariagerfjord kommune.
- Som hidtil tilbydes der ferie/koloni i Danmark
med max. 4 overnatninger.
Indtil der ligger faste retningslinjer for tilkøb, vil der
fortsat afholdes ferier som sidste år.
På næste møde kan vi orientere yderligere vedr. punkt
6 og 7.
-

8:
Diskussion
Beslutning
9:
Diskussion
Beslutning
10: Evt.

Forespørgsel vedr. formidling af begivenheder som
pårørende har mulighed for at deltage i. Invitationer
hænger hos borgerne, som så har mulighed for at
invitere pårørende hvis de har ønsker om dette. Vi
vil selvfølgelig være obs på at få info ud i tide.

Punkter til næste
møde:

Punkt 6 og 7 sættes på næste dagsorden.
Næste møde afholdes på Solstrejf d. 31.05.18 kl. 19.00
– 21.00

