Ældrecentret Dalvangen
Dagsorden - Referat

Bruger- og Pårørenderåd
MØDE den 13. juni 2019
kl.13.30-15.00
Blåt mødelokale
Medlemmer:

Fraværende:

Ingrid Christensen (beboer bolig 165), Ellen Christensen (beboer
bolig 148), Per-Henrik Skarsby (beboer bolig 145), Kirsten Eriksen
(Seniorrådet), Jeanette Melander (ledende økonoma), Elisabeth
Wedell-Wedellsborg (centerleder)
Ingrid, Ellen

Referent:

Lotte Jensen

Dagsorden:

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidst og
nuværende dagsorden

Ok.

2. Valg af ordstyrer

Elisabeth.

3. Orientering fra køkkenet
• Opfølgning på ”Det gode
måltid” v/Jeanette Thorsen

Jeanette Thorsen har nu været på alle 3
ældrecentre og observeret madsituationen. ”Det gode måltid” skal til at
implementeres nu. Projektet slutter 31/82019.
Per: Der har været rart at have Jeanette
på besøg. Det ville være rart, hvis hun
kunne komme og følge op på det. Evt.
permanent. Beboerne har haft god gavn
af Jeanettes arbejde.
Jeanette (ledende økonoma): Der
afholdes Kartoflens dag fredag 14/6. De
frivillige kommer også. Der vil blive
serveret stegt flæsk og persillesovs, og
nye kartofler. Direktør Martin Roed og
Udvalgsformand Lars Thomsen kommer
og spiser med.
Martin og Lars bliver vist rundt på
ældrecentret inden middagen.
Til aftensmad vil der blive serveret
smørrebrød med øl og snaps.
Per kunne godt tænke sig ”en postkasse”
på afdelingen, så man kan skrive til
”ældrecentret”.
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Jeanette: Blanke kort til køkkenet kan
lægges fast på afdelingen, og så kan man
altid udfylde et med besked til køkkenet.
4. Orientering fra ledelsen
• Info om B&P rådet på
skærmene
• Andet

•

•

Elisabeth følger op på
skærmene, når hun holder
møde med dem, som står for
skærmene.
I gang med en folder med
beskrivelse af, hvad
personalet skal give af
oplysninger til en
indflytningssamtale. Der
arbejdes i øjeblikket med
beboernes interesser og
livshistorier.

Forslag til aktiviteter:
• Cykelture
• Gåture
• Dame-/Herrefrokost
Der er ved at blive ansat en medarbejder i
stedet for Kirsten i aktiviteten. Samtaler
er i gang.
5. Hvordan kan vi gøre opmærksom på
Bruger- og Pårørenderådet

6. Brugertilfredshedsundersøgelse

Vi har lavet opslag for at få flere
medlemmer. Pt. har vi ingen pårørende i
rådet.
Per: Beboerne snakker om det i
dagligdagen, men ingen melder sig.
Vi skal blive bedre til at huske beboerne
på, at der er møde.
Det kunne være en idé med
arrangementer på afdelingerne for
pårørende, hvor man så kan fortælle om
B&P-rådet.
Vi kan evt. lavet et indlæg til ”Egen” fra
Seniorrådet om B&P råd.
Det næste bruger- pårørende møde vil
blive planlagt som en åben invitation for
øvrige beboere og pårørende.
Vedhæftet.
Der har været 2 medarbejdere fra
rådhuset, som har interviewet nogle
beboere. Elisabeth gennemgik rapporten.
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Personalet arbejder videre med
udgangspunkt i rapporten.
7. Tilsynsrapport

Vedhæftet.
Ældrecenter Dalvangen har fået ”Meget
tilfredsstillende forhold”, der skal dog
arbejdes videre med nogle anbefalinger,
og vi er i fuld gang.

8. Nye medlemmer

Ingen.

9. Eventuelt

Næste møde onsdag d. 28/8-2019 kl.
13.30 – 15.00 i Blåt mødelokale.

