Ældrecentret Dalvangen
Dagsorden - Referat

Bruger- og Pårørenderåd
MØDE den 14. september 2021
kl.14.00-15.00
Blåt mødelokale
Medlemmer:

Fraværende:

Ellen Christensen (beboer bolig 148), Per-Henrik Skarsby (beboer
bolig 145), Lone Kamp (pårørende bolig 62), Jeanette Fisk
(Seniorrådet), Jeanette Melander (ledende økonoma), Susanne
Andersen (centerleder), Kristina Tugsen(centerleder), Nancy BuchOlsen (centerleder)
Første gang: Frank Pedersen bolig 132, Rita Hansen bolig 123, Karin
Lund-Ertel pårør. bolig 123, Carsten Goldek (Seniorrådet), Sonja
Sjøgren (Seniorrådet)
Ellen Christensen

Referent:

Lotte Jensen

Dagsorden:

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Ok.

2. Valg af ordstyrer

Kristina bød velkommen.
Præsentationsrunde

3. Orientering fra køkkenet

Pr. 1/1-2021 er det politisk bestemt at
lave en besparelse på 1 million kr. og
hermed en ny køkkenstruktur.
Ældrecenter Dalvangens og Ældrecenter
Hvissinges køkkener lægges sammen.
Begge produktionskøkkener bibeholdes.
Fælles menuplan. Køkkenerne er en
blanding af varmekøkken og kølekøkken.
Ældrecenter Hvissinge leverer mad til
hjemmeboende borgere i Glostrup
kommune, Ældrecenter Hvissinge,
Ældrecenter Sydvestvej og noget af den
varme mad på Ældrecenter Dalvangen i
weekender. Caféerne har lukket i
weekender og på helligdage.
På hverdage kan udefrakommende spise
på Dalvangen og Hvissinge.

4. Orientering fra ledelsen

•

Familiedage afholdes d. 24+25/921. Fredag for pårørende og
beboere på afdeling A og C og
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•
•

•

•

•

5. Valg til Bruger- og Pårørenderåd

lørdag for pårørende og beboere på
B1 og B2.
Mandag d. 27/9-21 kommer
regionen og vaccinerer beboere
med 3. stik mod COVID-19
I løbet af efteråret bliver beboerne
vaccineret mod influenza
Der er kommet puljemidler til
aktiviteter til de 3 ældrecentre på
150.000 kr. fra regeringen pga.
Corona. Midlerne fordeles i forhold
til beboerantal. Beboerne er blevet
spurgt mht. hvilke aktiviteter, de
kunne ønske
TAL-sammen undersøgelse for
personalet i vinteren 2021 vedr. det
psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
Resultatet er ved at blive sat i værk
Brugertilfredshedsundersøgelse
2020 blandt beboerne. Interview af
udvalgte beboere. Resultatet taget
op afdelingsvis. Denne
undersøgelse sker 1 gang årligt i
efteråret.
Centerleder B1 Nancy går på barsel
nu, og Centerleder B2 Susanne
Andersen tager over.

Der vil blive reklameret for BrugerPårørenderådet på ældrecentret, så vi kan
få flere medlemmer ind.
Sammensætning af Bruger- og
Pårørenderåd:
2-4 brugere, som repræsenterer brugerne
2-4 pårørende, som repræsenterer
pårørende til beboere på ældrecentret
Lederne af institutionen
Se evt. vedtægter på Ældrecenter
Dalvangens hjemmeside.

6. Evt.

Kristina sørger for mikrofon til vores
næste møde, som bliver til januar 2022.
Indkaldelse med dato og tid kommer
senere.
Bordene sættes op på en bedre måde, så
alle kan høre, hvad der bliver sagt.
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Rygepolitik – der mangler ordentlige
askebægre, hvor der ryges udenfor.
Flere personaler går til rygepause
samtidigt. Nancy tager sig af det.
I forb. m. Mad-høring vil Lone Kamp
gerne rose maden på Dalvangen.

