Bo & AKTIV pårørendemøde d.22.februar 2017
Tilstede: Irma Jacobsen EP2, Lene Poulsen EP2, Lissi Gram Lundens Bofællesskab, Jens Bagge
Lunden aflastning, Helle Lange Pegasus, Hanne Kabel medarbejderrepræsentant og Birgit Søgren
Nielsen leder
Afbud: Henriette Pedersen, Lunden aflastning

Referat
1. Præsentation
2. Konstituering - Irma blev valgt til ny formand.
3. Forretningsorden for pårørenderåd – denne er nu placeret på hjemmesiden www.lunden.fmk.dk
Birgit ønsker, at der også deltager medarbejderrepræsentanter fra hhv. Kværndrup og Faaborg.
Pårørendemøderne i 2017 afholdes på skift mellem Kværndrup og Årslev.
4. Orientering v. afgående formænd - ny repræsentant fra børnehus vil være godt.
v. Birgit
• Belægning 103,4 % i Lundens aflastning og 100 % i alle botilbud
• Personalets sygefravær er aktuelt 5,5 % i Bo & Aktiv
• Status på organisationsændringen v. Birgit
• Regnskabsafslutning 2016 – Bilag udleveret
• Arbejdstilsynet kommer på anmeldt tilsyn d.28.februar på EP 62 og d.18.april på Lunden.
• Social Tilsyn Midt har tilsyn d.2. marts på Lunden og d.9.marts på Egebo - varslingbrev blev
udleveret og invitation til de pårørende om at deltage i interview.
• Ny lovgivning vedr. ferieophold for beboere på botilbud:
Børne- og Socialministeriet har netop sendt lovforslaget om tilkøb af socialpædagogisk
ledsagelse i høring. Socialpædagogerne er grundlæggende tilfredse med udspillet.
- For os er det afgørende, at tilkøb af ledsagelse alene handler om ekstraordinær ferie, og at
tilkøb ikke må være erstatning for ’dagligdags’ socialpædagogisk støtte, siger Marie Sonne,
Socialpædagogernes næstformand.
Debatten om reglerne for socialpædagogisk ledsagelse har fyldt rigtig meget de sidste par år.
Borgerens mulighed for at tilkøbe ledsagelse til fx ferier har været praksis i en række kommuner,
men ikke alle kommunerne har fulgt lovens bestemmelser i deres praksis. Nu ændres loven, så
borgere over 18 år med betydeligt nedsat funktionsevne kan tilkøbe ledsagelse af
socialpædagogisk personale til ferier, der ligger ud over de kerneydelser, borgerne er visiteret
til.
Minimum 4-5 dages ferie er en del af kerneydelsen
I lovens bemærkninger fremhæves Ankestyrelsens principielle afgørelse, som fastslår, at en
borger med behov for socialpædagogisk støtte uden for hjemmet er berettiget til
socialpædagogisk støtte til et ferieophold på minimum 4-5 dages varighed uden for botilbuddet
som en del af kerneydelsen.
- Det er jeg glad for, for dermed præciseres en skelnen mellem kerneydelsen og tilkøb af
socialpædagogisk ledsagelse, og det gøres klart, at tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse ikke
må erstatte de ydelser, som borgerne ellers ville være berettiget til efter serviceloven eller anden
lovgivning, siger Marie Sonne.

Den nye lov skal evalueres et års tid efter, den er trådt i kraft, hvilket modtages positivt hos
Socialpædagogerne.
- Men vi opfordrer samtidig til, at ordningen bliver fulgt meget nøje, så vi ikke skal være vidner
til, at den kommunale praksis forskubber sig over tid, og at den kerneydelse, borgerne har ret til,
skrumper. Det skal vi undgå, og derfor foreslår vi en løbende evaluering, siger Marie Sonne.
Loven fastslår, at en borgers brug af tilkøbsordningen ikke må gå ud over andre borgere på
døgntilbuddet, og at ferien skal kunne gennemføres personalemæssigt forsvarligt og inden for
rammerne af de ansattes ansættelsesvilkår.
- Det er positivt, og ikke mindst er det vigtigt, at det fremhæves, at der skal være tale om den
fornødne faglige kvalitet og dermed de relevante faglige kompetencer, siger Marie Sonne.
•
•

Ny hjemmeside til Bo & Aktiv er under udarbejdelse www.lunden.fmk.dk herunder et nyt logo.
Der er et ønske fra de pårørende om, at det nye logo bliver let læseligt af hensyn til beboerne.
Spørgsmål fra Aktivgruppen i EP62:
Kostopkrævning - fremover vil hver afdeling have en fast ramme til kost, som kan overholdes og
muliggøre korrekte opkrævninger.
Antenneforening – fejl i f. m. opkrævninger er rettet.
Jobrotation internt i Bo & Aktiv vil fremover være en mulighed og et tilbud til de medarbejdere,
som ønsker det.

v. medarbejderrepræsentant Hanne Kabel
•

•

Brugerundersøgelse pågår aktuelt på Lunden. Pårørende, medarbejdere og borgere i
aflastningen/bofællesskabet har forinden været involveret i udfærdigelse af spørgeguide i
samarbejde med HR.
Campingvogn er indkøbt til Bo & Aktiv (delvist finansieret via fonde) og kan tages i brug denne
sommer.
Aktuelt er der opfølgning på Trivselsundersøgelse 2016 på alle afdelinger i Bo & Aktiv

•

Ledig stilling i cafeen på Egebo i Kværndrup og 2 ledige stillinger på Aubo i Faaborg.

•

5. Birgit følger op på korrekt mærkning af ilt på EP62
6. Åben invitation til deltagelse i pårørendemøder formidles på hjemmesiden
7. Punkter til næste møde

Nye mødedatoer
18.maj 2017 18.30 på Egebo, Kværndrup
13.sept.18.30 på Lunden, Årslev
16.nov.18.30 på Egebo, Kværndrup

Ref. Birgit

