Pårørendemøde i Bo & Aktiv d.13.sept. 2017 på Lunden
Indkaldt: Irma Jacobsen EP2, Lene Poulsen EP2, Lissi Gram
Lundens Bofællesskab, Henriette Pedersen Lundens aflastning,
Helle Lange Pegasus, Anne Mette Albertsen medarbejder Pegasus,
Majken Plough medarbejder Aubo, Lisbeth M. Nielsen
medarbejder/Egebo, Jens Bagge pårørende/Lunden, Hanne Kabel
medarbejder/Lunden og Birgit Søgren Nielsen leder Bo & Aktiv.
Fraværende: Lisbeth og Anne Mette. Jens Bagge er fratrådt, da
hans børn er ophørt i aflastning.
Referat
1. Oplæg om Lundens blog v. Kristoffer
Formålet med bloggen er en visualisering af hverdagen på
Lunden. Her dokumenteres først og fremmest aktiviteter og
samspil.
Filtre gør det muligt at søge på personer, arrangementer og
afdelinger.
Der er altid etiske overvejelser og kollegiale refleksioner, inden
billeder ligges op.
Brug af billeder forudsætter samtykke.
2. Orientering
v. Irma
• Opfølgning vedr. administration af inventarkonto på
afdelingerne i Kværndrup.
Irma har deltaget i møde afholdt på Lunden d.30.aug.2017
med Boligkontoret Danmark, FMK/Økonomi og ledelse/
administration i Bo & Aktiv.
På mødet blev følgende besluttet:
Nuværende opkrævning til inventar på fællesarealerne ophører
pr. 30. sept. 2017.
Fra årsskiftet bliver der opkrævet til inventar på
fællesarealerne af Boligkontoret Danmark via huslejen.
Fremtidige ønsker og prioritering af nyanskaffelser til
fællesarealer aftales på årlige møder, hvor Boligkontoret
Danmark, Irma, Birgit og den aktuelle afdelingsleder deltager.
Beboerne involveres af personalet på de respektive afdelinger.

19.sept. 2017

v. Birgit
• Belægningen i aflastningen på Lunden er 101,84%.
Botilbuddet Nobo har en ledig plads.
• Sygefraværet er relativt højt p. g. a del langtidssygdom.
• Personale – tre nyansatte i Egeparken 62. To små
weekendstillinger på Aubo er besat og aktuelt genopslag på
en ledig stilling på Aubo.
• Status på organisationsændringen. Første halvår er brugt på,
at skabe en ny mødestruktur og mødekultur, udarbejde job- &
funktionsbeskrivelser, harmonisering af diverse
politikker/procedurer samt budgetlægning i Bo & Aktiv
• Nyt MUS-koncept (medarbejder-udviklings-samtaler) er under
udarbejdelse med henblik på at afvikle MUS-samtaler i
4.kvartal.
• Budgetstatus – forbrugsprocenten i Bo & Aktiv er 66,66%
svarende til tidspunktet på året☺
• Orientering om Socialtilsynets rapporter på Lunden, Egebo,
Egeparken 2 og Egeparken 62 de ligger tilgængeligt på
http://lunden.fmk.dk/om-bo-aktiv/tilsyn/socialtilsyn/
Social Tilsyn Midt anbefaler fokus på:
• Egebo: Samarbejde og tydelighed i forhold til
ledelse/medarbejder.
• Egeparken 2: Bedre og systematisk dokumentation af
metoder.
• Egeparken 62: Bedre og systematisk dokumentation af
metoder samt forældresamarbejde.
• Lunden aflastning: Bedre og systematisk dokumentation af
metoder samt brugen af alarmer, overvågning og
tremmesenge.
• Lundens bofællesskab: Øget bevidsthed om faglige
tilgange/pædagogiske retninger.
v. medarbejderrepræsentanter
Orientering om sommerens aktiviteter herunder ”gæstelærere” på
Pegasus.
Aktivitetsniveauet har været højt med éndagsture, ture med og
uden overnatning i campingvognen på Thurø, sejlture i det
Sydfynske Øhav, koloni på Musholm og Slette Strand.
3. Reguleringer i f. t. beboerkonti på Egeparken 2 og 62
Aktiviteter: Pr 1.sept 2017 ophørte opkrævning til aktiviteter.
Fremover betaler beboerne kun for egne aktiviteter – personalets
udgifter dækker Bo & Aktiv.
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Rengørings- & engangsartikler (køkkenrulle, toiletpapir,
vaskepulver, vasketabs o. lign.): Er nedsat til 25 kr. pr.1.juni 2017.
Papir & plast: Ophørte pr 1.jan.2017 og indbetalte beløb i 2017
er tilbagebetalt.
Diesel: Pr 1.jan opkræves beboerne i Egeparken 2 150 kr./mdr.
og beboerne i Egeparken 62 200 kr./mdr.
Inventar: Ophører pr. 1.okt.2017(se pkt.2 v. Irma)
Opsparede midler opgøres pr. 30. sept. 2017.
Kostopkrævning: Pr.1.juni 2017 opkræves alle 1.320 kr./mdr.
Tilbagebetalinger er sket pr. 1. sept. 2017.
Rengøring ved beboere: Udgifterne betales af beboerne.
Gældende for alle konti: Over- & underskud vil altid blive
reguleret.
4. Punkter til næste møde d. 16.nov. 2017 på Seniorcenter
Egebo.
Brug af informations- og kommunikationsteknologi på Dacabo
v/Bodil Brogaard Juul
5. Evaluering af mødet – godt møde.
Pårørenderådet ønsker rundvisning på de enkelte afdelinger.
6. Evt.
•

Der efterlyses billeder af personalet på Egebo på
http://lunden.fmk.dk/om-bo-aktiv/personale/

•

De pårørende i Egeparken 2 og 62 har et ønske om, at
logoet på Bo & Aktiv´s busser rettes eller fjernes.

•

Pårørenderådet opfordrer til, at de traditioner, der er rundt
på afdelingerne i f. m. julen bevares og at sommerfesten
på Lunden forbliver et fælles arrangement.
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