
REFERAT FRA PÅRØRENDERÅDS MØDE 

DEN 13/1 2019 kl. 19.00 

Tilstede: Thea, Mie, Greta, Lisbeth, Annica, Anita, Pernille og Lene 

Thea deltog ikke i selve pårørenderådsmødet 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

- Godkendt 

2. Opfølgning af referat fra sidste møde: 

- 2a: Punkt vedr. Kommunikation (blandt andet Sensum): 

- Det var Monica der sad med administrationen af ”Bosted” og dermed skulle i gang med at 

lave forsøg med sikker ekstern kommunikation sammen med enkelte pårørende. Pernille 

har selv overtaget og vil nok få en konsulent ud til at sætte projektet vedr. sikker 

kommunikation med pårørende i gang. 

 

- 2b: Rengøring: hvor langt er Kildehaven med liste over hvilken rengørings typer der 

hører til hos personalet? 

- Vi fik Udleveret listen: Hvem gør hvad i enhederne. Denne liste med overblik over hvad 

rengøringspersonalet gør og hvad plejepersonalet gør i fælles rum og hos den enkelte 

beboer, vil blive sendt rundet til medarbejder og hængt op relevante steder. 

 

- 2c: Strip-aften Kildehaven – hvordan blev det løst? 

- Det annonceret opslag blev aflyst, det skal drøftes på beboerrådet hvordan beboerne 

ønsker det skal forgår. Pernille forventer at der bliver mulighed for en ny aften i løbet af 

foråret. 

 

- 2d: Status Kildehavens officielle Facebook side og hjemmeside: 

-  Målet er at Hanne Holst en gang om ugen plukker relevante billeder/historie ud fra den 

lukkede Facebook gruppe og sætter ind på Kildehavens Facebook side. Der arbejdes forsat 

med ændringer på den nye hjemmeside. 

 

3. Kort orientering fra personalet: 

- God afvikling af jul og nytår alle beboer og personaler som deltog syntes det var nogle 

gode aftner. 

4. Kort orientering fra ledelsen: 

- Pernille fortæller at de nye vagtplanerne træder i kræft 1. april, personalet er nu ved at 

blive præsenteret for de nye planer på enhedsmøder. Det er varslet et halvt år i forvejen 

at der ville ske ændringer i de forskellige vagt hold.  



Ledelsen har taget denne beslutning pga. at sikre beboerne bedst mulig dækning af fast 

personale og ressourcer på alle vagt hold samt for at sikre et langtidssigtet bosted.  

 

- Pernille fortæller at ledelsen sætter gang i udvikling af den pædagogiske faglighed på 

Kildehaven, Kenneth og Helle Thorsen er tovholder, første step er at få afholdt nogle 

møder med det pædagogiske personale. Formålet er blive bedre til at støtte og udvikle 

hinanden i det pædagogiske arbejde.  

Der arbejdes forsat med den neuropædagogiske tilgang og nye medarbejder kommer 

forsat på kursus. 

- Der er nu 2 medarbejder der er startet på IKT uddannelsen. 

 

5. Kort orientering fra pårørende: 

- Spørgsmål til om der bliver ansat en ny ergoterapeut nu hvor Monica er stoppet. Pernille 

fortæller at det gør der ikke men at der i de forskellige enheder vil blive uddannet 

forflytningsvejleder. Hun fortæller også at der blevet indrettet et undervisnings lokale på 

Kildehaven, hvor medarbejder kan blive undervist også i konkrete situationer med en 

enkelt beboer. 

 

- Spørgsmål til hvordan/hvornår de 15000,- kr. som pårørenderådet bevilliget til beboerne i 

2019 vil blive brugt. Pernille vil gerne have at emnet bliver taget op i beboerrådet og at de 

kan tage spørgsmålet med ud til enhedsmøder. 

6. Kort orientering fra kasserer: 

- Indestående er ca. 54000 kr.   

7. Planlægning af Årsmødet: 

- På valg er Annica, Lisbeth og Hanne, de modtager genvalg. 

- Forslag til ordstyrer er Bentelis 

- Forslag til vedtægtsændringer: 

 §1 

• Pkt. 2 ændres til: sparre og samarbejde med Kildehavens ledelse og bestyrelse i 

relevante problemstillinger  

• Pkt. 6 ”pårørendepolitik” ændres til ”Samarbejdspolitik for medarbejdere og 

pårørende på Kildehaven” 

§3 

• ”Revisor” ændres til ”bilagskontrollant” 

• ”Revisorsuppleant” ændres til ”bilagskontrollantsuppleant” 

§4 

Stk.1.  

• Sletter ”næste gang januar 2013” 



• Sletter ”(første gang 1 for 1 år)” 

§6 

• ” eller” ændres til ”og” 

• §9 stk. 5 + 6 slettes 

 

8. Evaluering Diskotek: 

- Endnu en god fest, næste diskotek er 28/3 

- Der vil blive fælles tilmelding af beboere fra Kildehaven. 

9. Punkt fra Steffen: 

- Steffen spørg: 1. Hvordan sikrer Kildehaven, at beboermøderne foregår på en måde, 

hvor ALLE beboere bliver hørt inden der træffes beslutninger? 

- Det er faste medarbejder der afholder beboermøderne (i Panorama er de ikke startet op 

på det, men er på vej) den/de medarbejder der afholder mødet kender beboerne godt. 

Alle bliver spurgt enkeltvis indtil emnet, på den både som den enkelte beboer har brug 

for, for på den måde at sikrer sig at emnet er forstået. 

 Ligeledes er der fokus på at sikre at der ikke er en ”pleaser” kultur blandt beboerne, 

hverken overfor personalet eller pårørende. 

 

 

- 2.: hvordan sikrer Kildehaven, at der ren faktisk er et flertal bag beslutningen? 

 

Beboerne bliver spurgt og det sikres at alle kommer til orde på hver deres måde.  

 

- 3.: Hvordan sikres det, at beboermødets beslutning bliver tilgængelig for alle? 

- Der bliver lavet referat som forefindes i en mappe. 

 

10. Handleplan: Kommunikation: 

 

Der blev på sidste møde forslået at udarbejde et arbejdsredskab hvor de forskellige former 

for kommunikation bliver inddelt i søjler, og med udfyldes af det komme frem til hvad det 

er der kan forventes af Kildehaven.  

 

-Pernille havde 5 overskrifter med forskellige former for kommunikation, vi startede 

processen op. Vi arbejder videre på næste møde. 

 

11. Næste møde: 

- Aftales efter Årsmødet 

12. Eventuelt: 

- Søge legat hos spastikerforeningen, samt seas/nve til bus til Sølund 



 


