Referat fra Bruger/Pårørende mødet den 19. maj 2021
Til stede ved mødet Arne, Janni, Tonny, Per, Pia, Gitte, Heidi, Tina og Connie
Vi startede med en præsentationsrunde, da alle 3 medarbejderrepræsentanter er nye.


Covid 19 status
Connie orienterede om status på Covid 19: sygdomstilfælde, vaccinationer,
værnemidler og fortsatte restriktioner.
Beboerne er færdigvaccineret undtagen en beboer, som ikke ønsker. De
nye beboere som er flyttet ind i foråret er i gang med vaccination.
Ligeledes er mange medarbejdere i gang med vaccination eller
færdigvaccineret. (Det er forhalet lidt pga. Astra Zenika vaccinen er taget
ud af programmet).



Hvordan er vinteren gået.
Trods forskellige restriktioner har der været pga. Covid 19, så har der
været afholdt forskellige arrangementer på Møllebakken, bl.a. jule- og
påskefrokost – dog uden pårørende, og der har været flere gange
musikunderholdning.



Status på medarbejdere.
Det er lige for tiden svært at rekruttere faglærte medarbejdere, især
social- og sundhedsassistenter. Vi har 3 SSA’ere i dagvagt, 2 i aftenvagt og
2 i nattevagt. Lige pt. har vi en ledig dag- og aftenvagt. Vi har et par
timelønnede tilkaldevagter, som vi kan trække på for at begrænse
vikarforbruget.
Janni ville ha’ en forklaring på, hvorfor Gitte (aktivitetsmedarbejder er i
havestuen) begrundelsen er langtidssygdom af medarbejder i Havestuen.
Der er lukket mere op i Havestuen, så hjemmets beboere må deltage i de
aktiviteter, som foregår i Havestuen.



Kommunalt tilsyn
Der har været Kommunalt tilsyn i april måned, og rapporten er fin – der er
nogle punkter som skal arbejdes videre med, men vi er godt på vej.
Rapporten er vedhæftet som bilag.



Økonomi
Økonomien ser på nuværende tidspunkt ok ud. Vi håber ikke der kommer
sygdom eller vakante stillinger, så vikaromkostninger vil vælte budgettet.



Opsparede penge fra Boligadministrationen
Der er godt 200.000 kr., som må bruges til ombetrækning af gamle stole.
Det anslås, at det kan gøres for ca. 80.000 kr.
Det blev også aftalt, at der kan indkøbes en stor gynge til beboerne – Gitte
undersøger – prisen er ca. 20.000 kr.



Nyt fra Ældrerådet
Tonny orienterede om Ældrerådets arbejde og om det forestående valg til
Ældrerådet til efteråret.
Tonny havde en brochure med om Ældrerådet.



Eventuelt
Der blev spurgt til, om beboerne kommer på tur til Musholm i år. Såfremt
Venneforeningen vil donere penge til leje af feriebolig, Coronaen tillader
det, og der er medarbejdere, som vil tage med, forventer vi en ferietur for
beboerne i september.
Tina orienterede om Teameffekt, som skal opstartes i løbet af sommeren
for at bedre arbejdsmiljø og trivsel. Medarbejderne skal hver dag give en
vurdering af dagen (der er fem niveauer, grøn til rød), og hvis en
medarbejder ”scorer” dagen rød, skal nærmeste leder kontakte
medarbejderen indenfor 24 timer, for at få en forklaring på den dårlige
dag.
Systemet er afprøvet på Blomstergården med god effekt på arbejdsmiljø
og sygefravær.

Nyt møde onsdag den 22. september 2021 kl. 1500
Referent Connie

