Referat fra Samrådsmøde for Æblevej 1 og Æblevej 2
Mødetidspunkt: Den 22. marts. kl. 19.00-21.00 på Æblevej 1
Deltagere: Johannes Knudsen, Astrid Venø, Christian og Eva Kjærgaard, Henning Christensen, Dorthe Lindholm, Sonja Jakobsen, Margrethe Hansen, Henriette Eskildsen og Marianne
Styrk
Fraværende: Dorthe Bertelsen

Dagsordenspunkt

Beslutningsreferat.

1.

Velkomst. V. formand

Kristian byder velkommen.

2.

Gennemgang af dagsorden.

Marianne Gennemgår dagsorden.
Der er et par gange sket, at der er nogle pårørende, der ikke har fået invitationen til samråd,
Marianne undersøger hvad det skyldes.
Der er også sket, at indbydelsen ikke er sendt ud
til den oprindelig dato, og vi har derfor måtte
ændre datoen. Det beklager vi inderligt.

3.

Formanden for samrådsmødet
orienterer.

Kristian nævner, at han har haft en drøftelse med
kontaktrådsformanden, om at Kristian eller Johannes viderebringer emner fra samrådet til kontaktrådet.
Samrådet for Æblevej 1-2 ønsker at afholde samråd uden kontaktrådsformanden.
Ved sidste Kontaktrådsmøde, blev der ganske
kort drøftet socialtilsynets besøg, og pårørende
ydrer, at de er glade for at se at der er mere personale på arbejde.
Yderligere blev høringssvaret vedr. den nye omstrukturering i aktivitets- og samværstilbud drøftet.
1,5 % besparelsen vedr. 2017 blev ganske kort
drøftet.
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4.

Orientering fra Æblevej 1-2
- Etik

Etikken i, at medarbejderne går ind i borgernes
bolig, når borgrene ikke er hjemme, for at gøre
praktiske ting inde i lejligheden, blev drøftet.
De pårørende der var til stede i samrådet, gav
accept til, at medarbejderne må gå ind i lejlighederne for, at lave de praktiske gøremål i hverdagene.
De pårørende der ikke var til stede, og ikke ønsker at medarbejderne går ind i borgerens bolig,
når borgeren ikke er hjemme, skal tage kontakt
til Marianne Styrk.

- Generel orientering.

Marianne nævnte, at der er blevet ansat en del
nye pædagoger og, at der vil komme yderligere
nye pædagoger.
Når der er ansat det antal pædagoger, der skal
bruges, vil der blive taget billeder af de ansatte,
og sat navn på billederne, så pårørende ved, hvilke medarbejdere der arbejder på de forskellige
afdelinger.

5.

Dato til næste samrådsmøde

Den 23. august 2016. kl 19-21 på Æblevej 1 i
multisalen.

6.

Punkter til kommende møde

7.

Eventuelt
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-

Kommunikation generelt.

Sommerfesten, som pårørende afholder, er den
10. september 2016 kl. 14.00.
Kristian sørger for indbydelserne og tager kontakt til Ole Beck vedr. hestevognen. Pårørende
sørger for mad til alle, og husene sørger for at
lave kaffe og the.

