
REFERAT FRA PÅRØRENDERÅDES MØDE  

DEN 15/2 2018 

Tilstede:  Annica, Bente Lis, Lisbeth, Tina, Thea, Hanne, Anita, Lene og Pernille 

1. Godkendelse af dagsorden: 

- Godkendt 

2. Opfølgning af referat fra sidste møde: 
 
- Intet 
 

3. Kort orientering fra personalet: 
 
- Lene fortæller at der pt er et højt sygefravær blandt andet på grund af influenser men der 

er forsat en god stemning i huset, Panorama har svært ved at finde faste vikar, Paradis har 
ansat 2 nye pædagoger.  

- Er i gang med at få fordelt kontakt personer ud så alle beboer har 2, der kan være enkelte 
beboer der har 3. opdateret liste vil blive sendt ud til pårørende. 

- Sommerferie vagtplanen er nu gået op, der er minimum 2 faste medarbejder på alle 
vagter. 
 

4. Kort orientering fra ledelsen: 
 
- Pernille henviser til at der forsat arbejdes med de emner som hun nævnte til årsmødet. 

 
5. Kort orientering fra pårørende: 

 
- Ledsager: hvad gør Kildehaven for at skaffe/fastholde nok ledsager? 

Pernille fortæller at de er i gang med at udarbejde retningslinje for ledsager og udarbejde 
et opslag for at skaffe nye ledsager, pårørende må meget gerne finde ledsager som så 
godkendes og ansættes af Kildehaven. 
 
Hvordan går det med Konsulenten Martin? 
Pernille fortæller: Martin har på nuværende tidspunkt deltaget i 1-2 enhedsmøder i hver 
enhed, møde med administrationen, bestyrelsen, ledergruppen og 2 gange i 
pårørenderådet. Overordnet ser han at der skal arbejdes med struktur og rammer i 
Kildehaven, samtidige ser han hvilken udfordringer der er i de enkelte teams/enheder. 
Han ser genneralt Kildehaven som et godt sted med mange kompetente medarbejder der 
gerne vil deres job. Personalet syntes lige som pårørenderådet at det er nogle gode 
forløb/møder de har haft med Martin.  
 
Vi har erfaret Helle, leder på Gården er sygemeldt: 
Pernille fortæller at Helle snart vender tilbage men på nedsat tid i en periode. 
 
 



6. Kort orientering fra kasserer: 
 
- Thea fortæller at der er godt gang i indbetalingerne til diskoteket på Elværket. 
 
 

 

7. Bemanding Paradis (Bente Lis): 
 
- Bente Lis er blevet kontakte af nogle beboer i Paradis der fortæller at der i flere 

weekender kun har været 3 på arbejde i hvert ”skift”, beboerne fortæller at de bliver 
utrygge. 
Pernille fortæller at hun også har talt med nogle af beboerne om det og forklare at de er 
opmærksomme på det og at det desværre skyldes sygemeldinger og et par opsigelser. 

- Pårørenderådet forslår evt. at kontakte pårørende for hjælp til f.eks. madlavning, evt. få 
ungarbejder kaldt ind for at hjælpe til i fælles rummet med spil/aktivitet samt frivillige 
som også vil kunne være i fællesområdet til snak osv.  
Disse forslag vil Pernille arbejde videre med sammen med teamlederen.  
 

 

8. Fokuspunkter: 
 
              -  Kommunikation: 
Vi har drøftet forskellige situationer hvor kommunikationen ikke virker f.eks.                     
beskeder fra pårørende som ikke bliver videre givet/ført ind i bostedet,  videre formidling til 
pårørende om betaling af billet til diskoteksfesten. 
                   
              -  Kost: 
Rikke som er ernæringsterapeut holder møder med madpanelet (beboere og personale) 
omkring hvilken mad de ønsker sig og hvilken udfordringer der ellers er omkring maden. 
 
              -  Kontaktpersoner: 
Drøftet under punktet: nyt fra personale. 
 
              -  Kulturen i Kildehaven: 
Drøftet under punktet: nyt fra pårørenderådet hvor vi talte om Martin. 
 
              -  Aktivets niveau i weekenderne: 
Pårørenderådet ønsker små aktiviteter som gå ture, spil osv. Også gerne på tværs af 
enhederne, vi havde en debat om hvordan dette måske kunne gøres, Lene fortæller at det er 
svært med den bemanding som der er i weekenderne. 
                   
 

 
9. Kommende Aktiviteter: 

 
- Diskotek:  

Der er pt. 84 tilmeldte og der er 110 billetter til salg. 
 
 



- Pårørendemøde: 
Pårørenderådet vil gerne afholde et møde i marts eller april for alle pårørende om 
værgemål og hvad sker der når vi ikke er der mere. Lisbeth vil formilde kontakt til LEV via 
Morten for at få en foredragsholder.  
 
 

10. Næste møde: 
 
- 16. april og 18. juni 

 
11. Eventuelt: 

 
- Snak om deltagelsen på Sølund festivalen og om fælles bussen frem og tilbage.  

 

  

 

 

 


