
Hjemmet ved Noret 
Centerrådsmøde 

 
Dato 10. december 2018 
Tidspunkt 12.00-14.30 
Sted Norvænget 5, 4230 Skælskør - Festsalen 
Tilstede Berit S., Connie J., Tina H., Conni K., Bent Åge J. 
Fraværende Anne L., Lis Holmen 
Referent Tina 
Ordstyrer  
Næste møde   
 
DAGSORDEN OG REFERAT 
 
Emne 1 Godkendelse af referat 
Fakta  
Bemærkninger Referat fra september læses op ved mødet 

 
Beslutning  

 
Ansvarlig Alle 
 
Emne 2 Økonomistatus 
Fakta Der er et større merforbrug på vikar, dette skyldes vakante stillinger og 

dækning af medarbejder som er sygemeldt i opsigelsesperioden 
Bemærkninger  
Beslutning  
Ansvarlig Tina 
 
Emne 3 Personalestatus 
Fakta Det er pt. svært at erhverve Social og sundhedsassistenter, da der ikke er 

mange ledige. Dette er et generelt problem på Sjælland 
Bemærkninger   
Beslutning Der laves stillingsopslag på de vakante stillinger – evt. ansættelse af en 

social og sundhedshjælper eller pædagogiske assistent. Det vigtigste lige 
nu er at der kommer fast personale i Parterre, så der ikke skal bruges 
vikarer i de vakante stillinger 

Ansvarlig Tina 
 
 
Emne 5 Eden – hvor er vi 
Fakta Vi er langt i forløbet, men tilbageflytningen og mangel på fast personale 

mærkes 
Bemærkninger  
Beslutning Nye medarbejdere skal hurtigst muligt på 3 dages Eden kursus. Vi vil 

jævnligt afholde 3 timers intro til Eden, til nye familiemedlemmer og 
praktikanter.  Der fortsættes med at inddrage beboere videst muligt i 
beslutninger vedr. dagligdagen i husene. 

Ansvarlig Tina 
 



Hjemmet ved Noret 
Centerrådsmøde 

 
Emne 6 Klippekortsordning – 2018 og fremover 
Fakta Økonomi til klippekort bliver permanent fra 2019.  
Bemærkninger  
Beslutning Når 2019 er budgetlagt, ansættes der en medarbejder for de tildelte 

midler. Alle medarbejdere kan være ledsager ifh. Klippekortstimer.  
Ansvarlig Tina 
 
Emne 7 Nyt fra Ældrerådet 
Fakta Berit informere om, at ældrerådet har forholdt sig til 

værdighedspolitikken og at denne nu er godkendt. Der efterspørges 
information om brandøvelse på Hjemmet. Der spørges ind til 
Gudstjenester, indhold og forløbet af disse.  
Berit oplyser at restarealerne skal ryddes, rengøres, males, lægges nyt 
gulv og indrettes med handicaptoilet og anretter køkken.  

Bemærkninger  
 

Beslutning Tina informere om at der er efterspurgt brandøvelser, men at der 
afventes en tilbagemelding. Det er ikke et lovkrav at der laves 
brandøvelse, men der er et ønske om, at dette alligevel sker.  
Conni gav en redegørelse for afholdelse af gudstjenesterne 

Ansvarlig Berit Schau 
 
Emne 8 Nyt fra aktivitetsmedarbejder 
Fakta Conni fortæller at det er planen at hun fremover skal skrive livshistorier, 

for de beboere der mangler samt for nye beboere. Der vil i år være 
luciaoptog af 30 ryttere. Der er julebanko d. 17.12, julegudstjeneste d. 
19.12 og d. 22.12 kommer Marinegarden og spiller for beboerne. Besøg 
fra børnehave er startet og næste gang er d. 14.01.2019. 

Bemærkninger  
Beslutning  
Ansvarlig Conni 
 
Emne 9 Nyt fra husene 
Fakta Ingen ting, da husene ikke var repræsenteret 
Bemærkninger  
Beslutning  
Ansvarlig  Anne 
 
Emne 10 Evt. 
Fakta Der har været strømafbrydelse. Strømafbrydelsen ramte større dele af 

Skælskør. Det skabte en del utryghed hos nogle beboere, hvorfor vi en 
anden gang, skal være opmærksomme på at informere beboerne bedre, 
så de ikke behøver at bekymre sig  

Bemærkninger  
Beslutning  
Ansvarlig Alle 
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