REFERAT FRA PÅRØRENDERÅDES MØDE
DEN 4/5 2017
TILSTEDE: Bente-Lis, Thea, Lisbeth, Tina, Annica, Hanne, Sys, Jimmy, Ketty, Hanne H. Jerrik, Benny og
Merete
1. Godkendelse af dagsorden:
-

Godkendt

2. Opfølgning af referat fra sidste møde:
- Div. nedenstående punkter
3. Kort orientering fra personalet:
Jimmy (tillidsrepræsentant) fortæller at der i dag på Rådhusets personalemøde er lavet
en ”temperaturmåling” som omhandler arbejdsmiljø, ”temperaturen” blev målt til 7 ud
af 10 mulige, dette er en måling som er lavet som en prøve i Rådhuset og gruppen vil
afprøve andre lignende tests for at finde den rette som så skal implementeres i de andre
afdelinger.
4. Kort orientering fra ledelsen:
- Sys fortæller at der forsat arbejdes med at fastholde medarbejder da det er i alles interesse,
dette forsøger ledelsen at gøre ved at afholde faste møder i alle afd. Udarbejde arbejdsplads
vurderinger, div. trivsels undersøgelser, daglige samtaler efter behov, kompetence udvikling i
forhold til at arbejde med hver enkelt beboeres handleplan.
Benny forslog at der evt. blev lavet anonyme trivsels undersøgelser hvis det om 3 måneder
forsat er svært at fastholde medarbejderne, dette forslag vil Sys gerne drøfte med personalet
da det er dem som har et ønske om at trivselsundersøgelserne skal være med navn på.
Der er ansat 2 SSAèr + 1 elev der ud over skal der ansættes 2 pædagoger til Gården da de får
tilgang af brugere hen over sommeren.
Der flytter en ny beboer ind i Paradis og med stor sandsynlighed en ny beboer i Panorama.
Ketty fortæller at Rådhuset har mistet Kewin som er gået bort og skal bisættes den 9. maj i
Hedehusene og der vil blive holdt en mindehøjtidelighed på Kildehaven.

5. Kort orientering fra pårørende:
- Intet
6. Kort orientering fra Beboerrådet:
- Beboerrådet ønsker ikke at pårørenderådet har en repræsentant med til deres møder
men de vil gerne inviteres til pårørenderådsmøder en gang i mellem. Forslag om at
beboerrådet bliver inviteret til næste møde.
- De ønsker også at pårørenderådet ønsker hvilken traditioner vi vil beholde og evt. forslag
til nye, så vil beboerrådet tage stilling til hvad de vil bakke op omkring.

7. Kort orientering fra kasserer:
- Intet.
8. Information fra mødet med en gruppe Pårørende fra Paradis – Lisbeth/Sys:
- Der blev afholdt møde den 3-5-17. Der var 4 punkter på dagsordenen: daglig ledelse,
aktiviteter, normering og stemningen i Paradis.
- Sys fortalte at ledelsen og bestyrelsen lyttede til de pårørendes bekymringer og at der i
løbet af 4 uger kommer en tilbagemelding fra ledelsen og bestyrelsen.
- Jerrik oplyser at han og gruppen af pårørende er gået fejl af hinanden i forhold til
hvorvidt hele bestyrelsen skulle deltage i mødet, dette tager Jerrik ansvaret for.

9. Facebookgruppen – retningslinjer er ændret ift hvem som kan være medlem af den
lukkede gruppe? (Henvendelse fra en pårørende til en død beboere som ikke må være
medlem mere). – Annica:
- Sys mener at det er vigtigt at bevare etikken over for beboerne i forhold hvor stor en
skare af mennesker som er medlem af gruppen, i det ovenstående tilfælde er personen
også aktiv som frivillig så pårørenderådet ønsker forsat at hun skal have mulighed for at
følge Facebook gruppen.
10. Busordning. (Forslag til hvordan busserne skal finansieres når den nuværende model er
ulovlig). – Annica:
- forslaget blev drøftet
11. Evaluering Pårørendemødet:
- Flere mente det var et godt møde, også med deltagelse fra Spastikker foreningen som
fortalte om ledsagerordning.
Ledelsen er i fuld gang med at indkalde og afholdemøder med pårørende i forbindelse
med forventningsafstemning.
12. Huslejestigning (Forklaring på huslejestigningen) – Sys:
- Benny fortæller at huslejen på Kildehaven stiger med 250kr.til 280kr. Dette er for at
kunne dække udgifter til vedligehold af bygninger (selve Kildehaven) ude og inde.
- Kun 2 % af huslejen går til tomme lejligheder, det vil sige altid kun 1 lejlighed i
Kildehaven, kun 30 % af den ene pedels løn kommer fra huslejen, hvor det andre steder
er normalt med op til 80 %.
13. Beregning/forklaring af normeringen i enhederne. (Forklaring hvordan
personalenormeringen udregnes ift. de kommunale bevillinger) – Sys:
- Kommunale bevillinger til beboer på Kildehaven er følgene: § 83 personlig pleje, § 85
pædagogiske timer, § 97 ledsagertimer og § 86 individueltræning. Det er individuelt ud
fra hver beboer hvilke paragraffer og hvor mange timer de er bevilliget fra den enkelte
hjem kommune.
Sys forklar ud fra en beregnings model hvordan normeringen udregnes, dette efter
samme model som bruges i hver enhed og som der bruges i forhold til at lave vagtplaner.
14. Personaletrivsel. Hvad gøres for at fastholde personalet? – Sys:
- Dette punkt blev drøftet under punkt 4.

15. Kommende Aktiviteter:
- Forslag om at næste pårørendemøde bliver i starten af oktober, hvor der formentlig vil
blive mulighed for at høre om værgemål ved en foredragsholder fra LEV (Annica
kontakter) samt opfølgning fra vores dialog møde i marts.

16. Fokuspunkter 2017 for Pårørenderådet. Udarbejdelse af fokuspunkter:
- Hver medlem fra pårørenderådet kommer med forslag om fokuspunkter som sendes til
Annica inden næste møde.

17. Næste møde:
- 14.august kl. 17.30 for pårørenderådet og 18.30 for alle.
18. Eventuelt:
- Sys oplyser at Gården har rykket deres tema uger omkring talent show til efteråret
derfor er ny dato for showet for pårørende onsdag den 11.oktober.

Referent: Hanne Nielsen

