Blomstergården
Dagsorden til Brugerpårørenderådsmøde
Tirsdag d. 11. september 2018 kl. 13.30–15.30
Afbud: Sonja, Arne, Anni
Referent: Christina
Pkt. 1.
b. Godkendelse af dagsorden

b. Godkendt

c. Godkendelse af sidste referat

c. Godkendt

Pkt. 2.
Gennemgang af borgerundersøgelsen
på plejecentre. Herefter dialog omkring
fremtidige tiltag.

Borgerundersøgelsen blev gennemført i foråret
2018. Vi fik hjælp af Connie Hyldgaard fra
Ældrerådet.

Der er vedhæftet 4 filer. Kan anbefale
denne:

Borgerundersøgelsen tog udgangspunkt i
Slagelse kommunes strategi for levebomiljø.

Plejecentre.
Borgerundersøgelse

Sekretariatet har udarbejdet et samlet resultat
for Blomstergården. Vedhæfter det referatet.
Aage spørger indtil hvem der informerer borgere
og personale. Det gør vi i fællesskab. De
vedhæftede resultat har vi først modtaget i går,
derfor er det ikke sket endnu.
Brugerpårørenderådet er meget tilfredse med
resultatet.
Aktiviteter:
Jens Jørgensen, foredragsholder
Slagelse Garden
Børnehave
Spejder
Mini cirkus
Alle forslag gives videre til aktivitetsudvalget, der
arbejder videre med planlægning af faste
aktiviteter og events.
Aage ønsker at personalet bliver bedre til at
formidle, hvad der sker. Gerne ved bordet dagen
før eller samme dag, samt på tavle, hvor
informationen nemt kan findes.
Fællesskaber:
Vi arbejder videre på meningsfulde fællesskaber.
Vi har aktiviteter i hvert hus og færre
fællesaktiviteter i hus A. Vi skal have mere fokus

på interesse fællesskaber. Aktivitetsudvalget
arbejder videre.
Inddragelse:
Vi skal arbejde videre med inddragelse i
dagligdagens gøremål. Det kan være at deltage i
planlægning af madplan, smage sovsen til,
tømme postkasse osv. Vi skal være opmærksom
på nyansatte personaler, der ikke er vant til at
arbejde med en rehabiliterende indsats.
Drude gør opmærksom på, at der skal være nok
ressourcer tilstede, for at arbejde rehabiliterende
Pkt. 4.

Budget:

Orientering fra ledelsen

Vi forventer ikke at kunne holde budgettet for
2018, hovedsageligt på grund af mange
afskedigelser og fratrædelser. Derudover skal
Slagelse kommune betale penge tilbage til
Staten, hvor af Blomstergårdens andel er
204.000,-

-

Budget
Evt nye politiske beslutninger
Evaluering af sommeren
Tagvinduer

Politiske beslutninger:
Vi afventer fortsat puljemidler i forhold til
værdighed og bedre bemanding.
Vi afventer beslutning omkring vores 24 ledige
boliger i hus D.
Vi har fået ny Centerchef, Charlotte Kaaber.
Charlotte har fremlagt 5 punkter som der skal
arbejdes med i Slagelse kommune:
-

Budget i balance
Dimension 1
Ny organisering
Udefra og ind perspektivet
Sygefravær og trivsel

Vi har alle en god oplevelse i mødet med
Charlotte.
Opfølgning på klippekort/hovedrengøring:
Der er kommet svar fra ministeriet. Slagelse
kommune tolker svaret således: Der kan ydes
ekstra rengøring for klippene, men kun til
almindelig rengøring, der ydes i forvejen.

Afdelingsmøde:

Budgettet ser fornuftigt ud, derfor undgås der
huslejestigning i 2019.
Der kan ved næste års møde spørges ind til
muligheden for hovedrengøring.

Ledelse fremadrettet på Blomstergården:
Jane og Christina ønsker at fortsætte som
virksomhedsledere. Stillingen skal slås op. Vi
holder alle informeret.

Evaluering af sommeren:
DET VAR VARMT!
Der blev købt saftevand ind, for at sikre at
borgerne fik nok at drikke.
Personalet kunne dispensere fra uniformsetikken
ved at benytte hvide t-shirt.
Endelig er det lykkes at få motorer på
tagvinduerne på 1. sal i hus D og E. Det betyder
at tagvinduerne nu kan åbnes fuldstændig.
Vinduerne lukker ved regn og blæst.
Kirsten Meilvang, daglig leder i Hus C rejser til
Nordsjælland, derfor har hun opsagt sin stilling
per 30/9-18.
Pkt. 4.
Orientering og spørgsmål fra borgere

Leo spørger til klippekort, da han ikke oplever at
de bliver brugt. Louise, daglig leder, drøfter dette
med Leo.
Aage spørger om man får viden om psykologi og
pædagogik i uddannelsen som SSH. Det gør man
i mindre grad.
Leo gør opmærksom på, at man ikke spiser kogt
torsk om sommeren, dette tages til efterretning.
Leo spørger til regnskab for kostbudgettet på
vegne af Kurt. Jane fortæller at et egentlig
regnskab ikke kan fremvises, da pengene går til
indkøb hos Hørkram, mad fra storkøkken,
emballage, lønninger og meget andet. Jane vil
informere Kurt.

Jane genopfrisker, at der altid er mulighed for
alternativ retter, hvis man fx ikke bryder sig om
fisk.
Pkt. 5.
Orientering og spørgsmål fra
pårørende

Drude gør opmærksom på at rengøringen ikke er
god nok, hvilket var tydeligt, da lejligheden blev
tømt.
Drude spørger ind til retningslinjer for bestilling
af medicin. Generelt forsøger vi at være
opmærksomme på ikke at bestille for meget,
men vi ved at der er spild.
Det er rart at man kan låne lokalet i hus A til
gravøl.
Drude ønsker at trække sig fra
brugerpårørenderådet, da hendes far er gået
bort.
Drude har stor tiltro til Bettina, og er sikker på at
hun formår at gøre det godt i hus E.
Tak til Drude for en masse bidrag til god og
konstruktiv dialog. Drude vil gerne opfordre
andre pårørende til rådet, da det giver mulighed
for indflydelse og information.

Pkt. 6.

Connie beretter om budgettet.

Orientering og spørgsmål fra
Ældrerådet

Ældrerådet har udarbejdet høringssvar til
budgettet, bl.a. på punkterne hovedrengøring og
omsorgstid.
Connie fortæller at Ældrerådet ikke kan bakke op
om spareforslagene, men der skal jo findes
penge.

Pkt. 8.
Eventuelt

Jane fortæller at der i efteråret er kursus i
ernæring og måltider, der skal opkvalificere
personalet generelt omkring måltider.
Jane fortæller at vi er blevet kendte. Bent Brandt
har skrevet en artikel om Blomstergårdens
arbejde med diæter.

Pkt. 9.
Næste møde

Stormøde tirsdag d. 27. november 18.30.

