Pårørenderådsmøde i Bo & Aktiv d.16.nov. 2017 på Seniorcenter
Egebo, Egeparken 64 i Kværndrup.
Indkaldt:
Irma Jacobsen og Lene Poulsen, pårørende fra EP2.
Lissi Gram og Lone Toftegård, pårørende fra Lundens Bofællesskab.
Henriette Pedersen, pårørende fra Lundens aflastning.
Helle Lange, pårørende fra Pegasus.
Anne Mette Albertsen og Majken Plough, medarbejdere fra Pegasus.
Lisbeth M. Nielsen medarbejder fra Egebo.
Hanne Kabel medarbejder fra Lunden.
Birgit Søgren Nielsen, leder af Bo & Aktiv.
Afbud: Helle Lange og Henriette Pedersen

Referat
1. Rundvisning på Egeparken 62 v. Irma
2. Oplæg v/Bodil Brogaard Juul fra Daghjemmet ”Dacabo” på
Pegasus
Bodil fortalte om og fremviste de forskellige informations- &
velfærdsteknologier, der aktuelt benyttes i daghjemmet for at
sikre brugernes medindflydelse og involvering.
3. Orientering
v. Irma
•
•

Velkommen til Lone Toftegaard – pårørende fra Lundens
Bofællesskab og Lisbeth M. Nielsen medarbejder på
Seniorcenter Egebo.
Irma orienterer om de nyligt afholdte arrangementer i
Egeparken 2 og Egeparken 62, hvor beboerne var værter
sammen med personalet.
Beboerne havde fortalt om sommerens aktiviteter samt de
kommende arrangementer i forbindelse med jul og nytår. De
pårørende blev ved samme lejlighed orienteret om forhold
vedr. inventar, rengøring og kørselsregler.

20. nov.. 2017

•

2 pårørende fra Egeparken 2 ønsker fremover at deltage i
pårørenderådet; Tove og Marianne Hestbech.

v. Birgit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belægningen i aflastningen på Lunden er 101,84%.
Booking af pladser i aflastningen 2018 er på plads og
belægningen er 98,17 % fra årets start.
Botilbuddet Nobo har en ledig plads.
Opfølgning fra sidst: billeder af personalet på hjemmesiden er
efterhånden fuldendt.
Sygefraværet i Bo & Aktiv er 8,5 %
Aktuelt er der 3 ledige stillinger i Lundens børnehus
To nyansatte på Pegasus afd. Nobo.
Budgetstatus – det forventes at årsregnskabet i Bo & Aktiv
afsluttes i balance.
Social Tilsyn på Pegasus d.4. og 5.dec.2017- pårørende er
inviteret til deltagelse.

v. medarbejderrepræsentanter
•
•

Orientering om julens arrangementer på alle afdelinger.
Egebo` s venner har arrangeret Luciaoptog d.13 dec.2017 på
Seniorcenter Egebo med elever fra Tre Ege Skolen lokalpressen er inviteret m. h. p. omtale

4. Evaluering af mødet – fint med rundvisning d. d.
Vi gentager succesen på næste møde.
5. Mødedatoer 2018
Onsdag d. 21. februar kl. 19-21 på Lunden i Årslev
Onsdag d. 16. maj kl. 19-21 på Pegasus
Onsdag d. 12. september kl. 19-21 på Egebo
Onsdag d. 21. november kl. 19-21 på Lunden i Hillerslev.

Ref. Birgit
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