Referat fra samrådsmøde Handicap Løgumgård
Mødetidspunkt: Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 19.00-21.00 i multisalen Æblevej 1.
Deltagende: Kristian og Eva Kjærgaard, Ruth og Henning Christensen, Christa og Michael
Schrøder, Marianne og Christian Lund, Astrid Venø og Marianne Styrk
Fraværende:
Dagsordenspunkt
1.

Velkomst v/ formanden

2.

Gennemgang af dagsorden

3.

Orientering fra pårørende
mødet v/Kristian

4.

Evaluering af sommerfest

Referat

Kristian orienterer fra kontaktrådsmødet.
Referatet kan læses inde på Handicap Løgumgårds hjemmeside. loegumaard@toender.dk
Kristian nævner, at han undrer sig over, at der ikke
er alle borgere der skal med ud at køre hestevogn
mere. Marianne nævner, at der er borgere der skal
tages hensyn til om de kan klare situationen, og at
der er borgere der selv siger fra.
Der blev drøftet at der skulle prøves noget andet til
næste år. Det var et forslag om at Johnny, som spiller i huset om mandagen i forvejen.
Maden skal deles op næste gang, så borgere der ikke
spiser i multisalen kan få det serveret der hvor de er.
Næste gang skal kagerne bestilles, da det er for meget kage spild.

5.

Orientering fra Æ1-Æ2

Marianne orienter om hvad der sker på Æ1-2.
Socialtilsyn har været på besøg, og lavet nogle interview med nogle medarbejdere og ledelse.
Marianne orienterer om, at der for en periode genoptages kontaktpersonsrolle igen. Men det vil gå lidt tid,
før dette træder i kraft, da det er noget forarbejde
der skal laves inden.
Den medarbejder der bliver kontaktperson for en
periode, vil kontakte pårørende og informere om dette.
Marianne gennemgår den handleanvisning der er blevet lavet i forbindelse med weekend og ferie.
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6.

Julemik (julefrokost)

Personalet pynter juletræet og gangen, og de pårørende som har mulighed for det pynter op inde hos
deres familiemedlem.
Der er ingen borgere der får pakkekalender, da det
tager meget af personalets ressourcer.
Pårørende der skal have gave fra borgerne, skal selv
sørge for at købe disse. De borgere der har pårørende som køber gaver til deres familiemedlem og borgere som ikke har pårørende køber medarbejderne
gaver til.
Juliemik er den 8. dec. 2018 Kl. 15-? og Kristian sørger for der kommer æbleskiver.
Medarbejderne sørger for kaffe, saft, sodavand og øl.
Medarbejderne sætter bordene op i to rækker. Personalet sørger for at købe servietter, plastiktallerkner.
Kristian sørger for at der bliver bestilt mad udefra til
alle.
Marianne spørger Johnny om han kan spille et par
timer fra 15.00-17.00.

7.

Næste dato
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Den 5. februar 2019 kl. 19.00 -21.00.

