Referat fra samrådsmøde Æblevej 1 og 2
Mødetidspunkt: Tirsdag den 15. november 2016
Deltagere: Pårørende fra Æblevej 1 og Æblevej 2, Dorthe B. pædagog Æblevej 2, Marianne
Leder, Æblevej 1 og Æblevej 2
Fraværende: Henriette pædagog Æblevej 1

Dagsordenspunkt
1.

Velkomst v/ formanden

2.

Gennemgang af dagsorden

3.

Orientering fra kontaktrådsmødet
v/Kristian

Beslutningsreferat.

Kristian orienterer fra kontaktrådsmødet, at de har
haft en god dialog møde med nogle politikker, Lone
Vesterman Rasmussen, Sven Rode samt Esther
Hjorth Petersen.
Yderligere blev det drøftet ganske kort om Busserne
på området, alle afdelingerne er ved at undersøge
muligheden for at bruge fleks trafik og søge bevillinger hjem.

4.

Evaluering af sommerfest

Titel: Samråd Æblevej 1 og Æblevej 2
Sagsnummer: 27.00.00-I00-5-13

Det var en rigtig god dag.
Næste år skal ridningen betales på selve dagen, det
var lidt udfordringer med hensyn til betalingen. Det
var nogle pårørende, der syntes at arrangementet
føltes lidt rodet. Der var nogle af de nye der ikke
rigtig vidste, hvad der skulle foregå.
I invitationen til næste år, skal der stå et beløb,
som pårørende skal betale på dagen. Der blev besluttet, at prisen er 100 kr. pr. person.
For at det ikke bliver for lang en dag, er der ønsker
om, at arrangementet starter en halv time senere.
Medarbejderne skal være bedre til at læse referatet,
så de alle ved, at alle er med til spisningen også
medarbejderne og de borgere hvor pårørende ikke
er deltagende også spiser med.

Kristian har aftalt med Ole, at der kommer hestevognskørsel til næste år igen.
5.

Kontakt person?

Der var enighed om at team arbejdet fortsætter.
Marianne vil lave et hæfte af det personale, som der
er i de forskellige teams. Så pårørende kan se hvem
der er i det forskellige teams.

6.

Besked til forældre ved sygdom og
andet.

Der blev drøftet, at der er en folder under udarbejdelse, hvor pårørende kan sætte kryds hvis de ønsker information og hvornår de ønsker at blive kontaktet, da det er individuelt fra pårørende til pårørende.

7.

Mad hvem laver mad?

Medarbejderne laver mad, og borgerne er med i det
omfang de ønsker det.

8.

Kostpenge ved borgernes ferie og
weekender, hvordan gør man?

Dette punkt kommer med på dagsorden til kontaktrådsmøde.
Da der er forskellige viden inden om kostpenge i
forbindelse med at borgerne er hjemme på ferie
eller på weekend besøg.
Det er pårørende, der skal informere afdelingen tre
dage inden om de skal hjem, så der kan pengene
blive overført til borgeren. Marianne orienterer de
nye pårørende, hvordan proceduren er.

9.

Næste møde

Kristian vil komme med en ny dato.

10.

Punkter til kommende møder

11.

Eventuelt
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Intet.

