Referat fra borger/pårørenderåds møde

Mødedato

Den 20. februar 2020 kl. 16.30 – 18.30

Aktivitetshuset Skriversvej, Skriversvej 8 8800 Viborg
Mødested
Deltager

Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Anne Eriksen, Chantal Schade
Kanstrup, Stig L. Bach, Torben Bay, Kirsten S. Larsen, Arly Heide, Tove
Pedersen, Pia Laugesen, Anne Rathke og Linda Nørgaard

fraværende

Chantal

Dagsorden:

1. Præsentation og velkommen til nye medlemmer.
2. Valg af formand for 2020.
Efter kampvalg blev Torben valgt til formand og Stig til næstformand.
3. Godkendelse af dagsorden:
Da mødet med hele borger/pårørenderådet i handicap allerede er i marts måned, burde der have
været et pkt. vedr. tema til politikerne.
Godkendt
4. Godkendelse af referatet fra den 3. december 2019.
Godkendt
5. Information fra ledelsesområdet: herunder økonomi, personalesituationen, m.v. v/Linda
Handicapleder Kim Søgaard og socialchef Ulrik Johansen har begge fået andet arbejde, hvilket betyder at de begge stopper pr. 29. februar 2020. Rie Andersen (souschef for det sociale område)
overtager Kims opgaver, indtil en anden er ansat. Mette Andreasen (direktør for SSO) tager Ulriks
opgaver.
Budget 2019; her kom ledelsesområdet ud med et overskud, hvilket vi var blevet bedt om. Bl.a. har
vi udskudt omlægning af fliser + nye fliser på Skriversvej samt maling af personalerummet på Skaglen.
I forhold til personalet er der en, der lige er gået på barsel; her er der blevet ansat en SSA i vikariatet. Vi har en medarbejder, der har fået andet arbejde; stillingen er blevet genbesat. De studerende,
der sluttede deres praktik til december 2019 på bostederne, er alle fortsat som vikar, hvilket er dejligt, da de er kendte af borgerne og kender huset.
Der arbejdes videre med kompetenceløft i forholdt til det sundhedsfaglige. Alle medarbejdere vil
have gennemført et kursusforløb i sundhed og medicinhåndtering ved udgangen af 2020.
Vi har gang i et projekt omkring ernæring i samarbejde med sundhed. På alle bostederne har der
været en diætist som har snakket sundhed med personalet. Generelt var der godt styr på den daglige kost og medarbejderne vidste meget omkring ernæring. Men vi blev klogere på kaloriedelen i
forhold til mængden. Det næste trin er at diætisten kommer rundt og deltager i husmøderne i løbet
af marts og april mdr. Her vil der være fokus på portionsstørrelser, mellemmåltider, nøglehulsmærket og hvor meget fysisk aktivitet, der skal til for at forbrænde mad og drikkevarer.

6. Nyt fra stederne (Søren, Svend Børge, Chantal, Stig og Anne fortæller om, hvordan det går
de forskellige steder).
Skaglen: Har fået ny vikar, som har været studerende på Asmild Toft. Vi har nedsat et ferieudvalg
som skal være med til at beslutte, hvor vi skal hen. Vi skal på ferie i uge 34. Vi havde et ønske om at
det var os der skulle trække lod mellem de personaler, der skulle med på ferie. Det har vi gjort, så vi
ved, hvem der skal med. Nogle af os kunne godt tænke os at vi tog på ferie i to hold, hvilket der også
er mulighed for. Vi har lavet et årshjul i forhold til aktiviteter på Skaglen: marts starter vi op med at
træne til Søndersøløbet, april holder vi påskefrokost, maj: Søndersøløbet, juni: Thorning friluftsspil,
Skive handicapfest samt Snapsting, juli: der planlægges endags ture som vi plejer, når værkstederne har lukket, august: sommerferie, november: Skaglens 20 års jubilæum. Vi skal på juletur og
lave nogle af de traditioner som vi plejer i december måned.
Vesterbrogade: Vi har fået en ny beboer. Der er lavet en aktivitetsoversigt for året: januar: Nytårsaften, februar: Tur til Sønæs, marts: Bålhygge, april: pårørendearrangement, maj: Mamma Mia i Tinghallen, juni: Skivehandicapfestival, snapsting/byfest, juli: ferieaktiviteter 1 dags ture i uge 29 og 30,
august: ferietur, november: juletur, december: julefrokost. Vi har aftalt, at fordele julefrokosten og
juleturen bedre i år, sidste år var det i samme uge og det blev lidt for meget.
Merkurvej: Vi skal på ferie sammen med Solvænget; det fungerer godt, når vi tager på ferie sammen.
Det går godt på Merkurvej, vi er gode til at sige, når noget er træls. Det er godt at få det sagt.
Skriversvej: Det er dejligt, at vi fået mere indflydelse. Vi har haft et godt brugerrådsmøde, hvor vi fik
valgt en formand og en referent; vi aftalte hvor ofte vi skulle mødes samt fik talt om hvilke tilbud der
skal være. Vi lavede et årshjul hvor vi på nuværende tidspunkt har lavet følgende aftaler: Fastelavn,
Skive handicapfestival, Sødisbakke, Snapsting, julefrokost, risengrød, fællessang den sidste arbejdsdag inden jul, husets fødselsdag. Vi skal have sat en postkasse op, som vi kan komme forslag
i. Til vores brugermøde fik vi at vide, at vi havde nogle penge, som vi kan bruge, omkring 2000 kr.
Det går rigtig godt med Dantoy, sidste år brugte vi indtjeningen til biografturen med tilskud fra driften.
Asmild Toft: (Chantal var fraværende). Anne R. fortæller, at der også er lavet et årshjul på Asmild
Toft. Man har haft nogen udfordring, med at få det lånte porcelæn tilbage i fælleshuset, men det
skulle næsten være lykkedes nu.

7. kvalitetsstandarderne for 2020.
Kvalitetsstandarderne blev udleveret på mødet og der blev lavet en kort gennemgang af, hvad der
vedrører vores område.
8. Rapporter fra Det sociale tilsyn vedrørende Skaglen og Asmild Toft
Ingen kommentar.
9. Viden/forslag omkring, hvad vi pårørende kan/skal bidrage med i borger/pårørende råd, så
det ikke “bare” er et informationsmøde / v. Pia (vedtægter og håndbog er vedhæftet), (eks. på et
ref. Fra Katrinehaven til evt. inspiration).
Det kan være noget diffust, hvad det er borger/pårørende rådet skal lave. Vi har en forretningsorden, som giver mulighed for at vi selv sætter noget ind, som vi synes giver mening.
Det bliver meget information. Det er også godt med informationen i forhold til, hvad der sker de forskellige steder.
Vi har talt om at invitere en ind fra et andet borger/pårørende råd for at blive inspireret, det er fortsat
en god ide.
Svend Børge har undersøgt, hvad de gør i Kjellerup og Silkeborg. Her har man ikke et lign. råd, så
det vil ikke være muligt at få nogen derfra.

10. evt.
Drøftelsen af hvilke punkter vi vil have med til fællesmødet den 10. marts i handicapområdet, nåede
vi ikke.

