Referat fra Bruger-pårørende mødet d. 4.sept. 2019
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat godkendt.
3. Nyt fra Ledelsen:
a. Vi fortsætter med de parkeringsaftaler vi lavede på vores sidste møde.
b. Der er indkaldt pædagoger til samtale, til den ledige stilling.
c. Michelle er stoppet i cafekøkkenet, men restaurant og cafe, fortsætter.
Der bliver tænkt i nye baner, vedr. den fremtidige drift derude, evt. med en forpagter eller
udlicitering eller noget helt andet.
d. Der er planlagt at ca. 50 medarbejdere, får undervisning af brugen af vores nye stimuli stue,
mandag d. 9. september fra kl. 13-15
e. På den kommende fredag drager 9 personaler fra Krogstenshave afsted til undervisning i
København, emnet er ” udadreagerende adfærd ved borgere med demens ”.
f. Der vil i hver afdeling, blive valgt en forflytningsvejleder, som får en grundlæggende
undervisning, og tanken er så at denne person skal hjælpe de andre ansatte i afdelingen. Det vil
stadig være muligt at få hjælp fra Fysioterapeut i vanskelige situationer.
g. Kort info om at den nye Facebook. Nu er oppe at køre.
h. Det er stadig en udfordring at skaffe nyt kvalificeret personale, det er ikke kun hos os men på
landsplan, noget af problemet skyldes, at der er ændret på SOSU uddannelsen, den er blevet
forlænget og indtil nye hold bliver afslutte, kan dette være en af årsagerne.
i. Lene orienterede om at Thomas, der i mange år har arbejdet i Beskyttede Boliger, pludselig
afgik ved døden.
4. Nyt fra pårørende:
a. Der var et ønske om at alle skulle huske at benytte deres navneskilt.
b. Et stort ønske om at få ajour ført tavlerne hver dag, med hvem der er i vagt. På nogle afdelinger
fungerer det fint, men der er visse steder det stadig halter. Og der blev lavet aftale om at rette
op på det med fælles hjælp fra et pårørende medlem af rådet & et personale.
c. Der var en tilkendegivelse på, at det var godt, at der var kommet en leder på hver etage i huset
31 & 47.
d. Vedr. Ris & Ros mad sedlerne, så orienterede Berit om at hun indsamler sedlerne (nogle
afdelinger er bedre end andre til at bruge dem. Sedlerne bliver afleveret og omtalt i køkkenet.
Det er vigtigt at tage sagerne i opløbet, så er det nemmere at handle ud fra risen & Rosen vedr.
kosten.
Der var lidt bekymring for at der kom flere og flere vegetar retter (gulerodslasagne,
gulerodssuppe osv.) på madprogrammet og det falder ikke beboernes smag.
e. Der var et spørgsmål, om hvordan det går med sprogundervisningen, Lene orienterede om, at
der ikke er nok til at starte et VUC hold, men der stadig arbejdes på en løsning.
5. Nyt fra Ældrerådet:
a. Ældrerådet har været samlet og evalueret på alle skovturene, som gik nordpå i år. Der havde
været lidt udfordringer med nogle chauffører, som havde svært ved at tilpasse tiderne og salg i
bussen og der var også en som havde vanskeligheder med fastspændingerne på kørestolene.
Kroen var et fantastisk dejligt sted, med god mad og fin betjening, og toiletforholdene var også
ok.

Næste års ture er i planlægningsfasen lige nu, der er valgt en 20-23 steder ud, der skal tjekkes
om de er egnede, for besøg af ca. 200 mennesker & at der er gode toiletforhold (også for
handicappede) .
b. Grete orienterede om at kommunen er startet op med at inviterer til 75-års fødselsdagsfest,
der bydes på et traktement for alle der bliver 75 år og så er der noget information omkring ens
otium.
c. Grete fortalte om Demens Venlig Hvidovre, der sker store fremskridt, med fine pjecer og
banner, samtidig er man fra apotekets side begyndt at putte en folder om emnet, i posen
sammen med medicinen.
6. Evt.
a. Den 21.sept. er det ” Huske Kage dag ” og den dag afholdes her på Krogstenshave, som en
cafedag med salg af kaffe & Kager fra kl. 14.30 til kl. 16.30, hvor overskuddet går til
Alzheimerforeningen.
b. Den 22. sept. er det Huset fødselsdag og den fejres i afdelingerne med bolle & lagkage.

c. Næste Bruger-Pårørende møde er d. 13.november fra kl. 13-15.30
Husk det er vores Julefrokost smagning, derfor det ændrede tidspunkt.

