
REFERAT FRA PÅRØRENDERÅDS MØDE  

DEN 17/8 2020 kl. 19.00 

TILSTEDE: Annica, Mie, Hanne, Pernille, Lisbeth, Anita, Greta. 

FRAVÆRENDE: Thea, Lene 

Jesper, ny leder i Paradis kom forbi og præsentere sig selv. 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

- 2 beboere fra beboerrådet kommer kl. 19 – 19.15 

De har en besked til pårørenderådet og ledelsen, Pernille følger op på det. 

 

2. Opfølgning af referat fra sidste møde: 

- Vi afventer corona situationen ang. Diskoteks fest i november. 

- Vi har valgt Mie til næstformand. 

 

3. Kort orientering fra personalet: 

- Punktet udgår, da Lene ikke er tilstede. 

4. Kort orientering fra ledelsen: 

- Sommerferie: Pernille fortæller at sommeren er forløbet godt dog har coronanen også 

her sat sine spor i forhold til aktiviteter. Man forventer en endnu bedre styring af 

bemandingen næste år, da Kildehaven gennem de sidst år har noteret beboernes mønster 

i hvor meget de er hos deres familier i løbet af sommeren. 

- Ny leder: Jesper er blevet ansat som teamledere i Paradis, han er godt i gang med at lære 

Kildehaven at kende, han har holdt møde med alle pårørende og alle personaler enkelt 

vis. Pernille forventer at der nu kan komme stabilitet omkring ledergruppen. 

- Corona situationen: Pernille fortæller at der gennem længere tid hverken har været 

beboere eller personale som er smittet. Der har gennem hele perioden været mange 

forskellige udmeldingen fra de forskellige ministerier, det har derfor været meget svært at 

navigere i. Pårørenderådet roser Pernille/ledelsens og alle medarbejdes måde at håndtere 

hele situationen på. 

- Andet: Ledelsen er nu i gang med at finde medarbejder som vil uddannes til 

praktikvejleder for SSH, SSA elever og pædagogiske assistenter samt forflytningsvejleder. 

Jimmy, medarbejder i Rådhuset starter til efteråret på en uddannelse som instruktør i 

nødværge, der ønskes 1-2 stk. mere. 1-2 medarbejde ønskes uddannes som 



sexualvejleder. Der er pt 2 medarbejder i gang med IKT uddannelse (kommunikations 

hjælpemidler) og 2 mere skal afsted.  

- Peter Johansen, træningsinstruktør stopper til februar da han skal læse til fysioterapeut, 

ledelsen vil finde en løsning på dette. 

- Ledelsen prøver så vidt muligt på skift at være på arbejde i aften timerne i hverdagen, da 

der er et behov for dette. I weekenderne har lederne på skift tilkalder vagt.  

 

5. Kort orientering fra pårørende: 

 

- Pårørenderådet efterlyser nyheds breve fra teamledere: Pernille vil bringe dette videre. 

- Personale situationen i forhold til nye vagt planer: De nye vagt rul vil slå rigtigt igennem 

nu hvor sommerferien er afviklet, allerede nu kommer tovholdere tilbage med positive 

tilbagemeldinger.  

- Opfølgning vedr. specialkost i Kildebo: Pernille har undersøgt dette med Lotte Møller og 

køkkenet på Fjordstjernen, som oplyser at special kost bestilles hver dag og at der altid er 

en alternativ ret med eller maden er tilberedt så beboeren må spise det samme som de 

andre. 

- Henvendelse fra en pårørende som har svært ved at få ledsagere til beboeren: 

- Pernille undersøger i forhold til den konkrete situation. 

- Generet skal ledsagelse ønskes i god tid.  

6. Kort orientering fra kasserer: 

- Punktet udgår 

7. Opfølgning - skift af kasserer: 

- Annica er i dialog med Nordea om skift af kasserer. 

8. Kontanter hos beboer: 

- Pernille fortæller at ledelsen ønsker at gøre Kildehaven kontantløs for at skabe en større 

tryghed og sikkerhed for både beboere og medarbejder. Kenneth og Jesper arbejder på 

detaljerne i dette, man vil forsøger at afprøve det i Panorama i løbet af efteråret inden 

det bredes ud til hele Kildehaven.  

-  

9. Nattevagtsfunktionen: 

- Lisbeth spørg indtil hvad nattevagtens opgaver er og om alle beboere bliver tilset om 

natten.  Pernille fortæller at nattevagten modtager alle kald og tilser dem, de tjekker 

bleer, nogle beboere skal vendes, aftaler om trygheds tjek, men der er også beboere der 

efter aftaler ikke for besøg da det forstyrre deres nattesøvn.  

10. Støtteforeningen (Annica): 

- Jørgen Nyholm har nedlagt støtteforeningen og de midler der var på kontoen er blevet 

overført til idrætsforeningen. I alt 477,18 kr. 



Hvis der bliver brug for en støtteforeningen, opretter vi en igen. 

 

11. Pårørendemøde den 14/9: 

- Udsat på grund af corona 

12. Handleplan: Kommunikation: 

- Pernille tager vores forslag med til MED møde mandag den 24. august og på leder møde i 

september. Pårørenderådet får en tilbagemelding på næste møde. 

 

13. Næste møde: 

- Møde datoer:  19. oktober, 7. december. 2020.  

- Årsmøde den 16. januar 2021 

14. Eventuelt: 

- Intet. 

 


