Jan Nielsen, Bosager hus 1, Mail: jantaxa01@gmail.com
Viggo Schanz, supp. Hus 1, Mail: sovi.schanz@gmail.com
Kim Vejrup, Bosager hus 2, Mail: kimvejrup@gmail.com
Hans S. Christensen, Flintholm gruppe 2. Mail: hsc@youseepost.dk
Henrik Aarø-Hansen, Bosager hus 4. Mail: Bosager46@gmail.dk,
Svend Christensen, Flintholm gruppe 1. Mail: svendnordborg@gmail.com
Peder Daurehøj, Bosager, hus 3. Mail: daurehoj@stofanet.dk – ikke tilstede
Finn Schmidt, LEV. Mail: fluefinn43@gmail.com
Birthe Koch, personale Bosager,
Lone Buch, personale Flintholm – ikke tilstede
Bodil Wilhelmsen, afd. leder Bosager
Grethe Feldborg, afd. leder Flintholm,
Steen Boris Hansen, områdeleder

Referat af Pårørenderådsmøde d. 04.06.2018.
Konstituering af pårørenderådet
Jf. forretningsordenen skal Pårørenderådet konstituerer sig selv på årets første møde.
Da der kun var to deltagere sidst, valgte man ikke at konstituere pårørenderådet.
Jan stiller ikke op som ny formand.
Kim Vejrup vælges til formand for pårørenderådet.
Jan siger tak for de år, han og familien har samarbejdet med Bosager og andre
samarbejdspartnere – bl.a. pårørenderådet.
Steen takker Jan for det store arbejde, som han har lagt i arbejdet omkring Bosager.
0. Ændringer til dagsordenen
1 punkt er tilføjet under orientering: Huslejeregnskab 2017.
2 punkter er tilføjet under eventuelt.
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Orientering
Nyt fra Bosager & Flintholm.
- Sommerferie katalog 2018. Hvordan næste år?
Eksempler sendes rundt.

Der planlægges nu hus- og gruppevis, hvor der tidligere er blevet planlagt for et
feriekatalog for Bosager og et for Flintholm. På baggrund af erfaringer fra
tidligere er dette ændret.
Det tilstræbes at feriekatalogerne næste år er klar omkring d. 1. april, så de kan
sendes ud til pårørende, som kan planlægge ferie herudfra.
Personalet planlægger, hvem der deltager i de enkelte aktiviteter, da de er
planlagt, så de passer til de borgere der deltager i aktiviteterne.
Der er planlagte aktiviteter, men også skabt rum til, at der kan laves aktiviteter ud
disse.
Der kan evt. informeres om, hvilke aktiviteter den enkelte borger deltager. De
pårørende er altid velkomne til at kontakte huset/gruppen og høre nærmere om
planlægningen.
I år kan feriekatalogerne ses i husene.
-

Håndtering af persondataforordningen.
Der har været to computersystemer, hvori der er blevet gemt informationer
omkring borgerne. Fremadrettet vil al information ligge på DXC – et
journalsystem, som er godkendt i forhold til persondataforordningen.
De mailadresser vi har, så vi kan informere pårørende, bruges kun med det formål
at informere og indkalde til møder.

-

Tilsynsbesøg Styrelsen for Patientsikkerhed, Flintholm 28.5.18
Tidligere kom Embedslægen ud på kontrolbesøg – dette er nu overtaget af
Styrelsen for patientsikkerhed.
Botilbud Flintholm har haft anmeldt tilsynsbesøg d. 28.05.2018. Der har været
samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne ift. at være klar til besøget.
Det er første besøg i Sønderborg Kommunes handicapafdeling.
Tilsynet udtrykte umiddelbart tilfredshed i forhold til de spørgsmål, de stillede.
Nu afventes den skriftlige rapport.

-

Tilsyn Socialtilsyn d. 8 & 17.5.
Det sociale tilsyn har været på uanmeldt besøg d. 08.05.18 på Flintholm. Den
tilsynsførende snakkede med personalet ift. pædagogik, metoder, mål og
dokumentation.
Den tilsynsførende kom – anmeldt – igen på besøg på Flintholm d. 17.05.18 om
aftenen – her fulgte hun med som ”fluen på væggen” i aftenens forløb, bl.a. for at
se hvorledes torsdags musikken afvikles.
Der afventes en skriftlig rapport.

-

Lean på Bosager – Flintholm
I Sønderborg Kommune er LEAN tænkt ind som arbejdsredskab ift. at finde ud af,
hvordan der kan arbejdes smartere.
På Bosager Flintholm arbejdes der med at se på, hvordan vi arbejder med rutiner
og arbejdsopgaver, så vi kan skaffe tid til arbejde, som kommer borgerne til gode.
Hvert hus/gruppe skal hvert år arbejde med 2 projekter – det kan være store og
små projekter.

-

Fremtidens boformer, match med Kirketoften i Hobro.
Onsdag d. 06.06.18 skal Steen og Bodil besøge et botilbud i Hobro. Kirketoften er
i gang med at op starte projekt omkring ”Borgernes håb og drømme” – inspireret
af den metode, som der nu arbejdes ud fra i Sønderborg Kommune.
I maj måned afholdt COK temadag, hvor Bosager- Flintholm holdt oplæg omkring
Tværfaglig rehabilitering.

-

Sommerfester
Invitation på Flintholm er sendt ud – Steen kan desværre ikke deltage i år.
På Bosager afholdes den sidste torsdag i august – indbydelse kommer senere.
Hvis der er nogle, der har lyst til at hjælpe med fx borddækning, passe grillen, så
kontakt gerne afdelingsleder.

-

Festival Syd.
16. august – programmet er ude. Det er 30 års jubilæum i år, så vi synes selv der
er lavet et rigtig godt program.
Der sælges pårørendebilletter – de kan købes for 125 kr. så kom gerne og vær med
og støt det gode arrangement.
Programmet sendes med ud med referatet.

-

Huslejeregnskab 2017:
Steen gennemgår regnskaberne for Bosager, Brohaven/hus 4 og Flintholm.
Steen undersøger el, vand og varmeregnskabet for Brohaven/hus 4 til næste møde.

3. Lejlighedssyn ved fraflytning. Jan orienterer
Jan fortæller om processen i forbindelse med opsigelse af Lindas lejemål.
Der har været synsmand ind over tilsynet ved fraflytning. Det kom der en regning
ud af, som undrer Jan ift. misvedligehold og det generelle vedligehold.
Jan har valgt at anke regningen, da han ikke er enig i afregningen.
Jan opfordrer til, at pårørenderådet ser nærmere på denne udfordring, da den er
set tidligere på Bosager og Flintholm.
Der er en snak omkring slitage og misvedligehold af lejlighederne. Hvordan
defineres slitage og misvedligehold, når man sidder i kørestol og ikke selv kan
transportere sig rundt?
Kan der laves en standard ift. syn, vedligehold, lejekontrakt etc.?
Kim Vejrup tager kontakt til Sønderborg Kommune – boligadministrationen ift. en
afklaring.
4. Personale/beboere
- Nye borgere på Bosager.
Ny borger i hus 4 flytter ind d. 01.06.18.
Ny borger i hus 1 flytter ind d. 01.08.18.
Der er en ledig lejlighed i hus 2.
-

Nyt personale
Bosager:
Der er kommet nyt personale til i de enkelte huse.

I sommerperioden er der flere vikarer, så de kan være med til at skabe en god
sommer for borgerne.
På Flintholm er der udfordringer, da der ikke er nogle studerende i det næste
halve år. Samtidig er der to langtidssygemeldinger.
Det er p.t. svært at skaffe vikarer.
5.
Pædagogik/aktiviteter
- Orientering fra grupper og huse.
-

Frivillige løbere Bosager
Løberne løber hver tirsdag kl. 16 med borgerne i løbejoggere. De fleste gange
løbes der 2 runder med 2 borgere.

-

Koloni
Alle huse og grupper har været eller skal snart på koloni. Ikke alle borgere har
længere lyst eller overskud til at tage med på koloni. Det tages der hensyn til i
planlægningen, således at det er muligt at lave aktiviteter for de borgere der bliver
hjemme fra koloni.

-

P-dag med emnerne sorg og attraktive arbejdspladser
D. 23.05.18 afholdt Bosager - Flintholm en fælles personaledag.
Formiddagen blev brugt sammen med sognepræst Line Rudbeck. Emnet var sorg.
Både det at miste, savne og komme videre blev drøftet. Tegn på sorg, mindebøger
etc. Det var en god formiddag, som gav anledning til mange gode snakke og
overvejelser, som der stille arbejdes videre med.
Eftermiddagen blev brugt til at snakke om, hvad det er, der gør Bosager og
Flintholm til attraktive arbejdspladser – hvad er godt og hvad kan vi gøre bedre?

-

KRAP til rehabiliterings- og status møder.
KRAP – Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik – en metode, som
alle i handicapområdet (250 medarbejdere) har fået 4 dages undervisning i og
nogle ressourcepersoner har fået 10 dages undervisning. .
Personalet øver sig allerede nu på metoden. Ved de kommende tværfaglige
rehabiliteringsmøder og statusmøder vil I, som pårørende møde eksempler på
denne nye metode.

6. Økonomi
Budget maj 2018
Med udgangen af april var der et merforbrug. Det skyldes umiddelbart et
højt sygefravær i første del af året og at der bruges mange personaletimer til
uddannelsesforløbet i KRAP.
7. Orientering fra Støtteforeningen
Indsamlingen til sommerfesternes lotterier er i gang – der kan altid bruges
sponsorgaver. Kontakt i givet fald Steen der kan sende glade givere videre til
Støtteforeningen.

8. Næste møde:
10.09.18 på Bosager
9. Evt.
Havedag hus 4:
Forslag fra pårørende i hus 4 i forhold til at lave en havedag, hvor der bliver ”fikset”
lidt op og hygger – hvorefter der afsluttes med lidt hygge.
Grethe fortæller om havedage på Flintholm, hvor de aktive fridage har været brugt til
dette formål. Måske pårørende kan inviteres til det?
Det besluttes.
Facebook:
Hvad må ligges på Facebook?
Borgerne kan ikke give informeret samtykke ift. at ligge billeder på Facebook – hvad
kan vi gøre, så det er muligt at fortælle om Bosager - Flintholm? Gode eksempler fra
andre steder efterlyses.
Merudgifter:
Henrik spørger ind til, om Bosager Flintholm husker at minde nye borgere om, at der
kan søges tilskud til merudgifter. Det er ikke noget, der gøres som standard, men
fremover gøres pårørende opmærksomme på dette.

Referent: Bodil

