Referat fra Bruger-pårørenderådet tirsdag den 4. februar kl. 14.00 – 15.00

Deltager:
Teknisk serviceleder Flemming Boye, daglig leder
Susanne Elmelund, daglig leder Gabriela Andersen,
beboer Annelise Jørgensen, beboer Ydun Grøn,
beboer Kirsten Sandvej, pårørende Inga Petsch,
pårørende Mona Osther Dias, frivillig Kirsten
Brommann, centerleder Christiane Bro Simonsen
Afbud:
Frivillig Birthe Frellesen
Pårørende Bente og Tove til bolig 42
1. Nyt fra plejecenteret
 Nyt ved personalet
 Nyt vedr. beboere (ledige boliger)
 Generelt fra plejecenteret

Velkommen til et ny bruger-pårørenderåd ved
Tandsbjerg Plejecenter. Rådet skal konstituere sig.
Inga Petsch, pårørende til Marie Loise bolig 8
meldte sig som formand. Referent er altid
centerlederen.
Christiane orienterer omkring arbejdet/opgaver for
Bruger-pårørenderådet. Det er ikke længere
lovpligtigt at have et bruger-pårørenderåd, men vi
synes det er vigtigt at både pårørende og beboere
bliver hørt på plejecenteret, derfor fastholder vi
dette.
Bruger-pårørenderådet bliver orienteret omkring
tilsynsrapporter og kan i nogle tilfælde blive hørt i
særlige tilfælde hvis der skal afgives høringssvar.

2. Nyt fra daglige ledere og teknisk service

3. Orientering omkring budget

Orientering omkring arbejdet med kerneopgaven.
De daglige ledere fortalte om det forestående
arbejde med kerneopgaven, og hvilke
arbejdsgrupper der er nedsat. Der er planlagt
brunch i to boenheder og der arbejdes lige nu med
fokus på hverdagslivet og muligheden for at
inddrage
Orientering omkring Kanban kort i boligerne og i
forhold til vasketøj. Teknisk serviceleder
orienterede om brugen af Kanban kort ved
bestilling af rengøringsartikler og hygiejne.
I forhold til vasketøjet så foreslå Mona, at man
anbefaler alle pårørende at sætte strygemærker i
alt beboer-tøj, for at undgå at tøjet bliver
forbyttet.
Christiane gav en kort orientering omkring
budgettet.
Klippekort til den enkelte beboer er blevet
reduceret til 15 min hver 14. dag pr. beboer. Der er
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4. Kommende aktiviteter

stadig mulighed for at samle sammen, så man får
mulighed for at deltage i en aktivitet ud af huset af
en varighed på mere end 15 min.
Christiane orienterede kort omkring ældretilsynet
der var på plejecenteret den 16. december 2019.
Fokus på kerneopgaven
Der bliver afholdt et arrangement onsdag den 27.
maj hvor der sættes fokus på kerneopgaven.
Ergoterapeut Mette Søndergaard kommer og
holder et oplæg om kerneopgaven. Invitation
kommer ud til alle beboere, pårørende, frivillige og
personaler.
Fokus på Genforeningen 2020
Der er rigtig mange aktiviteter i hele Sønderborg by
for markeringen af genforeningen. Der afholdes en
koncert her på plejecenteret 1. juli.
Programmet i dagcenteret vil i foråret også være
præget af genforeningen og Dronningens 80 års
fødselsdag.
I forbindelse med at der kommer Royal Run til
Sønderborg, forsøger vi at få et samarbejde i gang
med Sønderskov Skolen om at lave vores eget
Royal Side Run i løbet af uge 22.

5. Indkomne punkter

6. Evt.



Der ønskes et større fokus på
rengøring, da nogle boliger opleves
nussede og der ses spindelvæv
hængende ned af væggen.
 Som ny beboer ønsker der en
rundvisning i hele plejecenteret, da
det kan være svært at finde rundt.
 Der foreslås en fælles tur til
Kinorama eller at der kommer
nogle andre film i vores egen
biograf.
 Sommerhus tur til Kegnæs, i
dagtiden mandag til fredag i en
uge i løbet af sommeren.
Christiane arbejder videre med
den mulighed.
 Høstmarked
 Loppemarked
Der skal holdes 4 møder i alt i 2020. Næste møde
bliver i starten af juni. Vi blev ikke enig om en dato.
Christiane finder en dato sammen med formanden
Inga Petsch.
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Referent Christiane Bro Simosen

