Pårørenderådsmøde i Bo & Aktiv onsdag d. 16. maj 2018 kl.19.00
på Pegasus Pugesøvej 22, 5600 Faaborg
Indkaldt:
Irma Jacobsen og Lene Poulsen, pårørende fra Egeparken 62.
Marianne Hesbek og Tove Hansen, pårørende Egeparken 2
Lissi Gram og Lone Toftegård, pårørende fra Lundens Bofællesskab.
Henriette Pedersen, pårørende fra Lundens aflastning
Helle Lange, pårørende fra Pegasus.
Majken Plough, medarbejdere fra Pegasus.
Lisbeth M. Nielsen medarbejder fra Egebo.
Bodil Juul medarbejder fra Dacabo.
Hanne Kabel medarbejder fra Lunden
Birgit Søgren Nielsen, leder af Bo & Aktiv.
Fraværende: Tove Hansen, Henriette Pedersen og Hanne Kabel
Referat
1. Rundvisning på Pegasus
2. Oplæg v/ Annette Find om dag- & døgntilbuddet AUBO
3. Orientering
v. Irma
 Procedure i forbindelse med udadrettet adfærd blev
gennemgået – skemaer desangående er placeret på
hjemmesiden.
v. Birgit
 Belægningen i aflastningen er 99,79 %
 Belægningen på botilbuddene er 100 %
 Ledige stillinger – barselsvikariat i Lundens bofællesskab og
en lille stilling i Egeparken 2 foruden afdelingslederstillingen
på Seniorcenter Egebo.
 Sygefraværet i Bo & Aktiv er for perioden januar til april 2018
8,7%

20.maj.2018



Tilsynsrapport fra Social Tilsynet vedr. Egeparken 2 konkluderer
følgende:
Socialtilsyn Midt vurderer, at Bofællesskabet Egeparken 2 lever op til
kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn.
Bofællesskabet Egeparken 2 er godkendt efter Almenboliglovens § 105 stk.
2, hvor støtten leveres i henhold til
Servicelovens §§ 83 og 85. Bofællesskabet Egeparken 2 er godkendt til at
modtage 8 voksne borgere med udviklingshæmning.
Socialtilsynets samlede vurdering af Bofællesskabet Egeparken 2 er, at:
- de fleste borgere i tilbuddet er i relevant og meningsfyldt beskæftigelse
- tilbuddets målarbejde og dokumentation i forhold til borgernes
beskæftigelse er mangelfuld og uden systematik
- tilbuddet støtter borgerne i sociale relationer
- tilbuddets målarbejde og dokumentation i forhold til borgernes sociale
kompetencer og selvstændighed er mangelfuld og uden systematik
- tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe, faglige tilgange
og metoder
- de faglige tilgange og metoder vurderes ikke at være tilstrækkeligt
implementerede, til at kunne danne fundamentfor et fælles sprog og en
ensartet pædagogisk praksis i tilbuddet
- borgerne trives i tilbuddet, men tilbuddet formår ikke at redegøre for,
hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til en opnåelse af
borgernes konkrete mål, eftersom tilbuddets dokumentation er sporadisk og
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usystematisk
- tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel
- medarbejderne lytter til borgernes ønsker, ser deres behov og så vidt
muligt imødekommer dem
- medarbejderne vurderes som udgangspunkt at have relevant viden, som
modsvarer målgruppens behov
- tilbuddet formår at understøtte borgernes selv- og medbestemmelse i
dagligdagen
- tilbuddet ved at indføre skriftlige samtykkeerklæringer sammen med
borgerne om særlige forhold i endnu højere grad kan understøtte borgernes
selv- og medbestemmelse
- tilbuddet forebygger magtanvendelser ved en konfliktnedtrappende indsats
- tilbuddets ledelse er kompetent
- ledelsen har relevant uddannelse og erfaring, samt opleves af
medarbejderne som værende en tilgængelig og aktiv sparringspartner
- ledelsen ikke har implementeret resultatdokumentation eller et fælles
fagligt fundament via tydelige faglige tilgange og metoder
- ledelsen varetager tilbuddets daglige drift kompetent, idet tilbuddets
personalegennemstrømning er ubetydelig, sygefraværet gennemsnitligt,
vikarforbruget forventeligt højt grundet periodevist ledige stillinger, men
fordelt på fire faste vikarer
- tilbuddet ikke har haft det fornødne fokus på faglig opkvalificering af
medarbejderne
- tilbuddets medarbejdere arbejder engageret og møder borgerne
anerkendende med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger
- de fysiske rammer i Egeparken 2 understøtter borgernes udvikling og
trivsel
- der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, der
understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år.



Tilsynsrapport fra Social Tilsynet vedr. Egeparken 62 konkluderer
følgende:

Socialtilsyn Midt vurderer, at Bofællesskabet Egeparken 62 lever op til
kravene jf. § 6 i lov om socialtilsyn.
Bofællesskabet Egeparken 62 er godkendt til at modtage borgere i alderen
fra 18 - 85 år med udviklingshæmning.
Bofællesskabet Egeparken 62 er godkendt til i alt 9 pladser jf. ABL § 5, stk.
2.
Socialtilsynet vurderer, at Bofællesskabet Egeparken 62 med den indsats,
der finder sted understøtter, at borgerne er i dagtilbud i det omfang
målgruppens udfordringer tillader det. Endvidere at borgerne
indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
Socialtilsynet vurderer, at Bofællesskabet Egeparken 62 tager afsæt i
faglige tilgange og metoder, der er relevante for målgruppen, men i højere
grad benyttes ud fra den enkelte medarbejders viden og kompetencer end
generelt og systematisk. Ligeledes at tilbuddet arbejder med
resultatdokumentation og opnår positive resultater.
Socialtilsynet vurderer, at borgerne i Bofællesskabet Egeparken 62 har
medbestemmelse og indflydelse.
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne arbejder ud fra en pædagogisk
praksis, der forebygger magtanvendelser og overgreb og møder borgerne
med respekt.
Socialtilsynet vurderer endvidere, at ledelsen er i besiddelse af de
nødvendige formelle faglige og ledelsesmæssige kompetencer, og at
medarbejderne har fagrelevant uddannelse og viden om målgruppen.
Det er vurderingen, at bofællesskabet Egeparken 62 anvender få vikarer,
men er udfordret på personalegennemstrømning og sygefravær set i
forhold til sammenlignelige arbejdspladser.
Omgivelser, indretning, faciliteter og stand er velegnede til formålet ligesom
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det vurderes, at de fysiske rammer understøtter indsatsens formål og
indhold samt borgernes muligheder for udvikling og trivsel.








Projekt ”Tidlig opsporing af fysisk og psykisk sygdom” –
opkvalificering af det pædagogiske personale finder sted fra
efteråret 2018 - 2019
Kolonipulje i FMK – Egeparken 62 ansøger puljen m. h. p at få
tilskud til den aktuelle koloni på Slette Strand for beboerne på
Egeparken 2 og 62.
Bo & Aktiv afholder fælles sommerarrangement i august for
beboere, brugere og pårørende – invitation følger.
Fødevarestyrelsen har tildelt en grøn SMILEY til Pegasus og
Seniorcenter Egebo

v. medarbejderrepræsentanter


Seniorcenter Egebo afholdt 7 års fødselsdag d.15.maj med
festmiddag og underholdning for beboerne.



Sommerens kolonier og aktiviteter;
Campingvognen på Thurø Camping er allerede taget i brug.
Båden ”Tøsen” er kommet i vandet i Faaborg og der vil være
ture for såvel børn som voksne i aflastningen hen over
sommeren.
Kolonitur til Musholm Bugt for Aflastningens børnehus
Koloniture til Slette Strand for Egeparken 62 og aflastningens
UV-hus.



Alle medarbejdere tilbydes en ”Tour de Bo & Aktiv”, hvor de
besøger afdelingerne i Faaborg, Kværndrup og Årslev og får
en orientering om målgruppe og pædagogik de enkelte steder.



Medarbejderne i de 3 små bofællesskaber (Egeparken 2, 62
og Lundens bofællesskab) skal alle på internat kursus m. h. p.
opkvalificering i forhold til metoder og dokumentation.



Medarbejderne på Seniorcenter Egebo har deltaget i et 2-årigt
projekt KRAP, som afsluttes d. 24.maj 2018 i Odense.

Evt. Birgit undersøger reglerne i forbindelse med refundering af
kostpenge i f. m. ferie.

Mødedatoer 2018
Onsdag d. 12. september kl. 19-21 på Egebo
Onsdag d. 21. november kl. 19-21 på Lunden i Hillerslev.
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