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                                                                                           Slagelse d. 6. januar 2023 

Deltagere: 

Kaj B. Larsen, Else Kjæp, Lissi Kristensen, Bodil Antonsen, Ældrerådsrepræsentant 

Per Madsen, Pernille Rolsted, Inge Marie Andersen og Heidi Sundman 

 

 

 

Referat af bruger- og pårørendemøde d. 18. januar 2023 kl. 11 

 

1 Dagsorden godkendt. 

2 Referatet godkendt. 

3 Orientering fra ældrerådet: 

Kommunen har lagt op til at det enkelte plejehjem selv kan bestemme 

om der skal være BPR. Dette har ældrerådet gjort indsigelse imod.  

Seniorudvalget mødes med ældrerådet min 2x årligt. 

Ældreråd har mulighed for at lave høringssvar, føler ikke altid det 

bliver hørt. Der er dog reageret på besparelsen på demensområdet 

hvilket betyder mindre besparelser. Der er lige nu et oplæg i høring om 

den fremtidige demensindsats. 

Slagelse kommune har sagt farvel til ældrechef Charlotte Kaaber, 

Therese Gjerde Korfitz er ny konstitueret chef. 

4 Orientering fra forstander:  

5 personalesituationen er således at der ikke er vakante stillinger pt. 

Besparelsen i 2023 har betydet vi har sagt farvel til 20 timers 

rengøring, dette betyder at plejepersonalet skal have mere fokus på 

dette. Der er ligeledes skåret en sygeplejerske på plejehjemmet, 

hvilket betyder at SSA får nogle yderligere opgaver, hvilket igen 

betyder SSH må overtage nogle af deres opgaver. 

Siden sidst har vi haft flere store godt besøgte arrangementer, bl.a. 

oktoberfest, Mortens aften og julefrokost.  

Ligeledes sang Ars Nova koret julen ind. 

Jul og nytår blev fejret på traditionel vis. 
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Venneforeningen holdt juletræsfest med stor deltagelse af bla. ca. 50 

børn. Meget vellykket. 

Der er sket småreguleringer i beboernes husleje, døgnkost og 

aktivitetspakke udfra kommunens reguleringer.  

Der er kommet mulighed for at købe sig til ekstra ydelser, f.eks 

ledsagelse, hovedrengøring i form af oprydning og rengøring af skabe 

osv. Dette aftales med afdelingens personale. 

 

 

6 Eventuelt: Ønske om beboermøder genoptages. Disse opstartes igen 

hver 2. måned. 

7 Dato for næste møde: torsdag den 8. juni kl. 10.30-12. 

 

Referent Inge Marie Andersen 

 

 

 
 

 

 

Venlig hilsen 

 

Pernille Rolsted 

 
 

 


