Løgstør Tilbuddene
Administrationen
Bøgevej 3 – 5
9670 Løgstør
Telefon: 99 66 95 50

Dagsorden til pårørenderådsmøde
Dato:
Tid:
Sted:

Torsdag den 10. november 2016
kl. 17.00-19.00
Personalerummet, Bofællesskaberne Bøgevej

Tilstede:

Formand, Søren Kristensen, far til Nicolai i Hus a
Marianne Lauersen, Søster til Pia i Hus A
Frede Olsen Christensen, bror til Lisbeth i hus E
Lisbeth Nielsen, mor til Martin i hus A
Helle Larsen, Mor til Katrine i hus D
Michele Oxlade, afdelingsleder
Åse Simonsen, Forstander

Dagsorden
Godkendelse af
dagsorden

OK

Valg af ordstyrer
og referent

Ordstyrer: Søren
Ref: Åse

Et nyt
pårørenderåd –
Forventningsafste
mning om
indhold/dagsorde
n
/mødekultur/refer
ater m.m.

Dialog omkring ønsker til indhold på møderne:

Nyt fra forstander
• Status på
Bøgevej
 Budget
2017,
høring
m.m.

Referat

Hvad sker der på Bøgevej. Fra forstander til pårørenderådet
– og omvendt fra pårørende til ledelsen.
•
Aktiviteter på tværs .... traditioner, julegudstjeneste,
•
Frivillige ... kan og vil vi det????
Facebookprofil..... er det noget værd på dette sted???
Arbejde videre med den - personalet er
administratorer - beboere kan kommenterer .... åben
gruppen.
Kontekst: 2 møder pr. År - efterårsmøde og forårsmøde.
Alt i alt tænker vi, at det går "stille og roligt" her på Bøgevej.
Det er et velorganiseret tilbud - og alle beboere trives.
•
Vi har gode meldinger fra dem, der bestiller os til at
udføre en opgave (myndighed) og dem der skal føre
tilsyn med os: Social Tilsyn Nord.
•
Administrativ besparelse - en afdelingsleder. Dette er
muligt, at vi er et veldrevet tilbud og der er stabilitet i
forhold til tilbuddets organisering.
•
VUM og teamsamarbejde er i fokus.
•
Sommerferie og aktiviteter - samme niveau som
sidste år.
•
Fokus på KRAP og ressourceblomsten. Vi har fokus på

KRAP som fundament og vil i 2017 udbygge dette.
Pædagogpraktikant i Hus E. Herudover en dialog
omkring vores jobpraktikaner/arbejdsprøvninger m.m.
- vi tager en snak om, at de jo er her som ekstra –
men at vi har valgt kun at sige ja tak til de lange
praktikker – der e r nemlig meget etik i dette i forhold
til vores beboere. Det skal ikke være en banegård,
hvor beboeren skal bruge unødig energi på at forhold
sig til for mange personer, der kommer igennem
Løgstør Tilbuddene.
•
Værgemål..... lidt en udfordring .... for Hvem skal vi
rejse en værgemålsansøgning. En svær balance, som
der tales om.
•
NADA er i gang med at blive implementeret. Først på
personalet - og så siden hen på de beboere, hvor det
vil kunne gøre en forskel. MEN alt det juridiske skal jo
være på plads.
•
E-learning, magtanvendelse og medicin. HERELIGT at
VHK opgraderer på den måde.
•
Tomplads i Hus A - vi arbejder på at få den besat
og håber det bedste.
Rapporterne drøftes og der er stor tilfredshed med de
evalueringer, som Social Tilsynet giver.
•

Drøftelse af
rapport fra
Socialtilsyn Nord
– anmeld tilsyn i
Enhed A, B, C og
F+E+D
(vedhæftet i mail
af 25/8-16))
Drøftelse af pjece
fra VHK –
Psykiatri og
Handicap – om
Pårørendesamarb
ejde
Ledsagerudgifter
v. Søren

Pædagogisk
massage v.
Marianne

Fin pjece og viser rigtig godt, hvad vi skal huske som bosted
og som pårørende for i fællesskab at blive gode
samarbejdspartnere.

Søren spørger til, hvorledes VHK har valgt at gribe
udfordringen an omkring tilbagebetaling af ulovligt
opkrævede ledsagerudgifter.
Åse orienterer om fremgangsmåden i Psykiatri- og Handicap
og herunder om status på, at alle beboere i Løgstør
Tilbuddene får tilbagebetalt deres tilgodehavende inden 1.
december 2016
Marianne har hørt, at den tidligere person, som kom her for
at give beboerne pædagogisk massage er stoppet med sin
forretning.
Derfor har Marianne pjecer samt visitkort med fra en person,
som kan give pædagogisk massage. Marianne kender
vedkommende fra Mariagerfjord Kommune, hvor hun giver
massage til målgruppen.
Der tales om, at det er skøn igen at kunne formidle kontakt
til en person, som kan give pædagogisk massage.
Åse og Michele vil understøtte, at husene får besked om

Side 2

Traditioner på
tværs?
”Bøgevejs
venner” – kan vi
oprette en frivillig
forening?

muligheden – og herefter er det jo op til personale og
beboerne i husene, at planlægge beboernes køb af denne
ydelse.
Julegudstjeneste invitation uddeles, og der opfordres til at
man bakker op om arrangementet.
Der tales om eventuelle nye tiltag: Kan vi arrangere en
Høstfest med gudstjeneste ? Kan vi lave aftaler med en lokal
præst om at holde gudstjenester her på stedet i løbet af
året? Pårørenderådet bakke op om dette – det er en del af
den danske kultur, og bør være et tilbud, da rigtig mange af
beboerne nyder at komme til gudstjeneste.
Kan vi evt. lave et årshjul over de faste aktiviteter – så alt
bliver synliggjort?
Opmærksomhed på, at vi ikke her skal lave alt for mange
aktiviteter – da Klubben jo har utrolig mange tiltag, som
beboerne her deltager i. Der er en snak om, at man jo også
skal passe på, at det ikke bliver et ”vildt aktivitetshus ”.
Dette er pårørenderådet meget opmærksom på, at det ikke
vil være til gavn for beboerne.
2Bøgevejens venner ” Hvad kan det betyde .........Vi
beslutter at vi arbejder videre med konceptet.

Eventuelt

Der spørges ind til, hvorledes budgettet ser ud – og herudfra
kommer en snak om, hvorledes vi økonomistyrer
pædagogtimerne. Det aftales, at Michele på næste møde vil
vise, hvordan der styres timer i husene – ud fra den
udmeldte budgetramme, som Åse kommer med til hver
enhed.
Ny dato for pårørenderådsmøde:
Torsdag den 20. April kl. 17-19.

Venlig hilsen
Søren Kristensen, formand og
Åse Simonsen, forstander
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