Pårørenderådsmøde i Bo & Aktiv onsdag d. 20. februar 2019
Indkaldt:
Irma Jacobsen Pårørende Egeparken 62
Lene Poulsen, pårørende fra Egeparken 62.
Marianne Hesbech og Tove Hansen, pårørende Egeparken 2
Lissi Gram og Lone Toftegård, pårørende fra Lundens Bofællesskab.
Henriette Pedersen, pårørende fra Lundens aflastning - Afbud
Helle Lange, pårørende fra Pegasus.
Lene D. Mikkelsen og Bodil B. Juul medarbejdere fra Pegasus.
Lisbeth M. Nielsen medarbejder fra Egebo - afbud
Hanne Kabel medarbejder fra Lunden.
Birgit Søgren Nielsen, leder af Bo & Aktiv.

Referat
1. Rundvisning og orientering om tilbuddet i Hillerslev
2. Orientering
v. Irma – bilag vedlagt med oversigt over opholdsbetaling i
bofællesskaberne i Kværndrup og Faaborg.
v. Birgit
• Regnskab 2018 – Bo & Aktiv´ s forbrugsprocent var 97,7%
svarende til et mindreforbrug på kr.1.254.723
• Budget 2019 reduceres med kr. 1.399.000.
• Belægningen i aflastningen er pt. 98,95 %
• Aktuelt én ledig plads på Egebo.

27.februar 2019

•

Nedenstående figur viser Bo & Aktivs sygefravær i 2018 og de
økonomiske konsekvenser heraf

•

Personalenyt – 1 ledig stilling på Pegasus, 1 ledig stilling i
Egeparken 2 & 62 samt 1 ledig stilling i Lundens børnehus.
• Social Tilsyn i Egeparken 2 og 62 d. 23.januar – rapport ikke
modtaget endnu.
• Social Tilsyn på Egebo d. 6.februar 2019- rapport ikke
modtaget endnu.
• Tilsynsrapporter fra Lunden og Pegasus er fremsendt tidligere
til pårørenderådet.
• Dialogmøde med Omsorgs & Sundhedsudvalget afholdt
d.1.nov.2018 på Egebo
• Omsorg & Sundhedsudvalget afholdt udvalgsmøde på Lunden
d.19.nov.2018.
• Aflastningen er overgået til NEXUS pr. 1.januar 2018.
• Lone orienterede om UFL-Svendborg.dk/ facebook UflSsvendborg, som drives af frivillige i Svendborg.
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v. medarbejderrepræsentanter
Pegasus:
Bodil orienterede om juletraditionerne på Pegasus;
julegudstjeneste i Faaborg Kirke, julehygge og julepyntning
sammen med de pårørende.
Beboere fra Pegasus har endvidere været på juletur til Bakken
og set Matadorbyen.
Lene orienterede om rådgivningsforløb ved VISO, som
personalegruppen fra Aubo deltager i.
Lunden:
Hanne orienterede om Lundens juletræsfest i Hillerslev med
julemusik og besøg af julemand.
Egebo, Egeparken 2 & 62:
Irma orienterede om 20 års jubilæumsreception og fest for
bofællesskaberne i Kværndrup, som blev afholdt d.27. oktober
2018 og julefrokoster i bofællesskaberne.
Birgit orienterede om Luciaoptag på Egebo og julefrokost for
pårørende og Egebos Venner.

3. Trivselsundersøgelse 2018
Svarprocenten i Bo & Aktiv er 96,7%
Svarprocenten for hele Sundhed og Omsorg er: 80,4 %
Svarprocenten for hele Faaborg-Midtfyn Kommune er: 77%
Den sociale kapital i Bo & Aktiv er 12,0
Dette tal kan I sammenligne med de nationale tal, som ses
herunder
0-8 point:
Meget lav social kapital
8,1-10,1 point:
Lidt under gennemsnittet for Danmark
10,2 point:
Gennemsnittet for Danmark
10,3-12,3 point:
Lidt over gennemsnittet for Danmark
12,4-16 point:
Meget høj social kapital
Gennemsnitstallene for hele Danmark stammer fra en
undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danske
lønmodtagere (3.517), gennemført i 2005.
Den sociale kapital for hele Faaborg-Midtfyn Kommune er: 11,4
84% af medarbejderne i Bo & Aktiv har svaret ”I meget høj grad”
eller ”I høj grad” på spørgsmålet om generel tilfredshed med
deres job.
Det tilsvarende tal for hele kommunen er 78 %

4. Projekt ”Tidlig opsporing af fysisk & psykisk sygdom” v. Mie
Bilag vedlagt.
Evt.
Feriepulje – Birgit undersøger om puljen eksisterer i 2019.
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Mødedatoer 2019
D.20. februar 2019 kl.19.00 Lunden/Hillerslev
D.15. maj 2019 Kl.19.00 Lunden
D.11. september 2019 kl. 19.00 Egebo
D.20. november 2019 kl.19.00 Lunden
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