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Punkt: Bemærkninger: 

Budget 2023 Budget:19.350.785 kr.  

Planlagt forbrug: 20.637.355 kr. (Et underskud på 

1.286.570 kr.) 

Der mangler fortsat indtægten fra de centernære 

boliger den er i 2023 på 859.000 

På nuværende tidspunkt giver det så et minus på ca.  

441.000 kr.  

Der vil blive reduceret i eksterne vikarbudgettet, som 

der er sat til 750.000 kr., dette nedsættes med 

350.000 kr. 

Sygdom dækkes ikke længere 1. sygedag.  

Interne vikarer skal bringes ned på et minimum.  

Der skal arbejdes med succestrappen, for at hjælpe 

medarbejderne med at prioritere deres opgaver, ved 

personalemangel under sygdom. 

Der arbejdes målrettet med sygefravær og 

nedbringelse af denne, gennem den handleplan der 

er iværksat sammen med arbejdstilsynet. 

Personalesituationen Der er pt. 2-3 vakante stillinger. 

Referent 

Louise Grundtvig Ibsen 

Bruger- pårørenderådsmøde 
Mødetitel 

9/2 2023 16-17.30 
Mødedato tid 

Mødelokalet 
Mødested 

Linda Haupt, Robin Hansen, Hanne Hansen, Henrik Olsen, Birgit 

Christensen, Tina Jepsen, Tonny Korndrup, Louise Grundtvig Ibsen, 

Lykke Bang Pedersen  
Deltagere 

Jesper Felskov 
Fraværende 
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Punkt: Bemærkninger: 

Sygefraværet ser således ud: 

Januar 2022 16,15 % 

Januar 2023 14,36 % 

Det er stadig meget højt og Skovvang er det 

plejecenter med den højeste sygefraværsprocent, 

men trods besparelser og frustrationer hos 

personalet faldende med 1,78% som er det andet 

bedste resultatet blandt plejecentrene i Slagelse. 

Det er på langtidssyge Skovvang skiller sig ud fra de 

resterende plejecentre, dette hænger sammen med 

afskedigelser, disse er der stort set ikke flere tilbage 

af (kun 3 stk.) som udløber i marts.  

På kortidsfravær og mellem fravær, er vores 

fraværsprocenter ikke højere end øvrige plejecentre. 

Korttidsfravær (under en uge) 3,73 % 

Mellemfravær (fra 8-28 dage) 1,95% 

Langt (fra 29+ dage) 8,68 % 

 

Bruger pårørenderåds medlems antal Skal der gøres en ekstra indsats for at tiltrække nye 

medlemmer? Sidste gang aftale vi at der skulle laves 

et skriv som kunne lægges ud i lejlighederne, 

Formand Jesper Felskov skulle komme med et 

udkast, men ingen af de tilstedeværende har set 

noget  til dette. 

Alternativt kan jeg printe Brugerpårørende råds 

brochuren ud og lægge i postkasserne ved 

lejlighederne. Det aftales at vi lige afventer udkastet 

fra Jesper Felskov. 

Der har henvendt sig 2 nye pårørende der er 

interesseret. De er begge mødt og i dag og bliver 

skrevet på medlemslisten. 

Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har været på besøg og har oplevet 

personale der har udtrykt ”arbejdspres og tidspres”, i 

den anledning har Arbejdstilsynet givet Skovvang et 

tilbud om samarbejde, dette har Skovvang 

accepteret og der er udarbejdet handleplaner for 

hvilke tiltag vi vil arbejde med i forhold til det 

arbejdsmiljøproblem arbejdstilsynet er bekymret for 

der er til stede efter sidste års besparelser. 

Handleplanen er udskrevet og I får den udleveret. 
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Punkt: Bemærkninger: 

PCR-testning Regionen har ikke forlænget aftalen om tilbud om 

PCR-test på plejecentrene, vi tilbyder derfor ikke 

længere ugentligt PCR-test på Skovvang, men der er 

fortsat kviktest til rådighed, for både personale, 

borgere og pårørende, vi har meget få tilfælde af 

covid syge medarbejdere, og har ikke pt. set nogen 

covid smittede blandt borgerne. 

Takster 2023 Taksterne for 2023 er godkendt, og er d.d. lagt ud i 

alle lejligheders postkasser. Der er flere i rådet der 

spørger ind til: I rengøringspakken står der 

vinduespolering indvendig og udvendig, dette oplever 

de pårørende ikke at de får, da FOB angiveligt har 

meldt ud at de har indstillet vinduespudsningen i 

2023, og når det fremgår af takstkataloget, er det 

heller ikke FOB, men Slagelse kommune, altså 

plejehjemmet der skal foranstalte. Louise har været i 

kontakt med Virksomhedsleder Christina Aaberg og 

der er kommet følgende tilbagemelding: 

”Administrationen i Slagelse kommune og Center 

for kommunale ejendomme er i gang med en 

større kortlægning af udgifter til drift og 

vedligehold, herunder servicepakker.” 

Når de er nået frem til en afklaring kommer de med 

en tilbagemelding.  

Hvad kan du forvente når du flytter på plejehjem Brochuren er godkendt i seniorudvalget og er nu delt 

ud i alle lejligheders postkasser. 

Fødevarekontrollen Har været på tilsyn igen, denne gang uden 

anmærkninger. Vores egenkontrol fungerer nu, og 

der måles ugentligt temperaturer på både modtagne 

fødevarer, køleskabstemperatur, temperatur i fryser 

og på varmemaden om aftenen. 

Evt.  Arven fra Otterup på 30.000 bruges til at en kunstner 

udsmykker forhallen her i løbet af foråret. Der er 

medinddragelse af borgere, både i ideprocessen, og 

vi vil forsøge at inddrage flere i maleprocessen. Der 

er aftale om at inddrage pressen, måske tv2 øst, når 

vi er kommet i gang, for at skabe fortællinger om 

gode oplevelser. 
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