Bo & AKTIV pårørendemøde på Egebo Egeparken 64 i
Kværndrup d.18.maj 2017 kl 18.30
Tilstede: 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 og Birgit Søgren Nielsen leder
Afbud: Lisbeth M. Nielsen, medarbejder/Egebo, Jens Bagge pårørende/Lunden og Hanne Kabel
medarbejder/Lunden

Referat
1. Præsentation
2. Orientering v. formand
Aktivitetskonto er den afskaffet?
Botilbuddene har fået en aktivitetskonto, som skal dække personalets udgifter i f. m. aktiviteter,
når de ledsager beboerne eks. entrebilletter, café, biografbilletter. Beboerne har egenbetaling.
Inventarkontoen kan den være en del af huslejen?
Birgit undersøger, hvorvidt inventarkontoen kan være en del af huslejeopkrævningen og dermed
indgå som beregningsgrundlag i relation til boligstøtteloven.
v. Birgit
• Belægning 101,51% i Lundens aflastning og 100% i alle botilbud
• Personalets sygefravær er 6,2 % i perioden april 2016 – april 2017
• Status på organisationsændringen. Aktuelt pågår der harmonisering af personalepolitikker,
uddelegering af budget herunder prioritering af kursusmidler.
• Budget 2017 er vedlagt referatet
• Arbejdstilsynet har været på Tilsyn d.28.februar på EP 62 og d.18.april på Lunden – begge
afdelinger fik en grøn Smiley.
• Social Tilsyn Midt havde tilsyn 2. marts på Lunden, 9.marts på Egebo, 3.maj på Ep2 og 4.maj på
EP62.
• Lundens brugerundersøgelse er gennemført og vil blive offentliggjort på hjemmesiden.
• Aktuelt en ledig deltidsstilling som fysioterapeut på Dacabo i Faaborg samt 2 små
deltidsstillinger i Lundens aflastning.
• Sommerfest for beboere, brugere og pårørende i Bo & Aktiv afholdes d.17.juni 2017 kl.12.30 –
15.30 på Lunden – program udsendes snarest.
HC Andersen Paraden optræder kl.13.00 – donation fra OUH Børnehospitals Fond. LEV giver et
tilskud på 7500 kr.
• ULF har afholdt kursus i EP 2 om venskaber med deltagelse af beboere fra EP2, EP 62 og
Lundens bofællesskab. ULF har tilbudt at afholde flere kurser i efteråret.
• Lundens husorkester ”Blandede Bolsjer” underholdt med musik på Egebo d.24. april 2017 med
deltagelse af beboerne fra bofællesskaberne i Kværndrup og Lunden.
”Blandede Bolsjer har også tilbudt at underholde på Pegasus.
• Bo & Aktiv ´s campingvogn har fået fast plads på Thurø Campingplads.
v. medarbejderrepræsentanter
•
•

Sommerens aktiviteter/aktivitetskalender for Pegasus blev fremvist.
Personalet har netop fået ny arbejdsplan.

•
•

•

•

Personalegruppen i Dacabo har fået bevilget et kursus i Pædagogisk massage.
Personalegruppen på Aubo har afsluttet deres uddannelse som autismepiloter og nyansatte
tilbydes samme uddannelsesforløb i efteråret.
Samme personalegruppe har netop medvirket i den årlige SIKON konference.
Kolonier 2017 for Lundens aflastningsgæster:
Unge/voksenafdelingen - Slette Strand
Børneafdelingen - Muusholm Bugt
3 Sejlture med ”Tøsen”
Brug af campingvognen på Thurø koordineres på et kommende kolonimøde.
Kursus i medicinhåndtering og 1.Hjælp er fremover obligatoriske for alle ansatte i Bo & Aktiv.

3. Orientering om Seniorcenter Egebo og KRAP v. afdelingsleder Inge Vester
Otto, som er beboer på Egebo gennemgik sin ressourceblomst.
4. Punkter til næste møde d. 13.sept. 2017 evt.
• Oplæg om seksualvejledning v. Stinna
• Sommerferie evalueres
5. Evaluering af mødet
• Mødetidspunktet fastsættes til kl.19 - 21.00
• Dejligt at der deltager medarbejderrepræsentanter, som orienterer fra de enkelte afdelinger.

