Ældrecentret Dalvangen
Dagsorden - Referat

Bruger- og Pårørenderåd
MØDE den 23. januar 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), Joan Tranberg (Pårørende), Jeanette Melander
(ledende økonoma), Elisabeth Wedell-Wedellsborg (centerleder)
Per, Ellen

Referent:

Lotte Jensen

Dagsorden:

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidst og
nuværende dagsorden

Godkendt

2. Valg af ordstyrer

Elisabeth

3. Orientering fra køkkenet
a. Måltidsvært
b. Nye elementer i køkkenerne

a. Jeanette Thorsen deltog. Hun er
ansat i en projektstilling for ”Det
gode måltid” i perioden 1/9-18 –
31/8-19. Hun har baggrund som
køkkenassistent og har været flere
forskellige steder. Hun skal rundt
på alle 3 ældrecentre og se,
hvordan dagligdagen foregår i
forhold til måltiderne og taler både
med beboere og personale.
Jeanette har følt sig meget
velkommen rundt på ældrecentrene.
Når alt info er indsamlet, drøftes de
videre tiltag som samles i en
rapport.
b. Der er lavet en arrangementskalender for hele 2019, som
hænger på alle afdelinger. Der
kommer flere arrangementer ind i
mellem også. Vi prøver at arrangere
noget for alle, da der er forskellige
behov.
Joan synes, at det kunne være
hyggeligt med et sted, hvor man
kan mødes med andre beboere og
pårørende til en kop kaffe.
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Det kræver en plan. Måske en
mulighed for de frivillige. Det tages
med på et driftsmøde, hvor der vil
blive drøftet, hvilke muligheder der
er.
Det er en plan for 2019, at
oplysninger om fast personale
kommer på skærmene ved
afdelingerne.
Elisabeth vil undersøge om
muligheden for info om B&P på
disse skærme.
Køkkenerne på afdelingerne er
blevet renoveret. Det bliver
individuelt på hver afdeling,
hvordan man bruger køkkenerne.
Man ser på beboernes behov.
4. Orientering fra ledelsen
a. Nye medlemmer i rådet
b. Nyt rehabiliteringshus
c. Loftlifte i alle boligerne
d. Hvad sker der i 2019

a. Præsentationsrunde. Elisabeth er ny
centerleder på afd. B1+B2, og Ian
Ogareck er ny centerleder på A+C.
b. Der bliver bygget et nyt
rehabiliteringshus ud for de
nuværende midlertidige pladser.
Byggeriet bliver færdigt i løbet af
2020, og de midlertidige pladser
flytter derover. Der bliver både 1seng- og 2-seng stuer. Det vides
endnu ikke, hvad der skal etableres
i de gamle lokaler.
c. Der etableres loftlifte i alle boliger.
d. Forslag om erindringsdans. Dette
bliver drøftet med aktivitetsmedarbejderne.
Vi er i fuld gang med at
implementere CURA og Fællessprog
III. Det går godt, men det tager tid.
Det blev drøftet, hvordan beboere og
pårørende fremadrettet kan føle sig godt
orienteret om de tiltag, der sker på
Dalvangen, og hvordan vi kan gøre
opmærksom på, at der er et Bruger- og
Pårørenderåd.
Lad os tænke muligheder til vores næste
møde.
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5. Møder 2019

Onsdage kl. 13.30 – 15.00.
22/5-19, 28/8-19, 20/11-19.
Der bliver sendt indkaldelser ud og 14
dage inden mødet sendes dagsordenen
ud.

6. Evt.

