Dagsorden til borger/pårørenderåds møde

Mødedato

Den 27. maj 2021 kl. 16.30 – 18.00

Aktivitetshuset Skriversvej, Skriversvej 8 8800 Viborg
Mødested
Deltager

afbud

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

Kirsten S. Larsen, Svend Børge M. Nielsen, Arly Heide
Anne Rathke fra kl. 17.15

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Godkendelse af referatet fra den 3. september 2020
Godkendt
3. Nyt fra stederne (Søren, Svend Børge, Chantal, Stig og Anne fortæller om hvordan det går de
forskellige steder).
Skaglen v/Søren:
Ny studerende Karina som starter til den 1. juni.
Alle borger der ønskede vaccine, er færdig vaccineret.
Under Corona det har været både godt og skidt. Der har været mange regler.
Der er nogen, der skal med aftenskolen på ferie i uge 25.
Uge 29 og 30 hvor beskæftigelsen har lukket, er der blevet planlagt ture som det plejer. Ferieturen
går til Skallerup Klit.
Vesterbrogade v/Anne:
Her er der en del personale der er sygemeldt og der er kommet nogle nye vikarer.
Vi skal i sommerhus i Husby Klit, vi har været på Borgervold med vores frivillig.
Merkurvej:
Svend Børge har meldt afbud. Han har aftalt med Anne R. at hun skulle informer om følgende:
De er ved at være træt af corona. De har haft lejet en bus og kørt til Vesterhavet, hvilket var dejligt
Merkurvej har haft 30 års jubilærum, det kunne ikke fejres som de ønskede i stedet havde de fået en
kaffevogn til at komme, hvor pårørende også er inviteret.
De tager til Grønbjerg på ferie i uge 29, ellers har de planlagt små ture. Under Corona har de bestilt
lækkert med fra en kro imellem.
Skriversvej v/Stig:
Vi har fået jævnet volden der hvor gederne har været, hvor vi skal have en græsplæne. Vi har fået to
chauffør. Vi skal fejre Skriversvejs fødselsdag den 1. juli
Vi glæder os til at komme i gang med sang og musik igen. Vi savner, at vi kan gå mere på tværs. Vi
laver fortsat legetøj.

Vi ønsker at få en trampolin igen. Vores nye studerende Niklas starter den 1. juni
Asmild Toft: Der er planlagt Shelthers tur. Vi har mistet en af de borger der boede i Bofællesskabet.
Vi kunne godt tænke os at komme til Lalandia på ferie.
Vi har holdt husets 5 års fødselsdag med kage og fællesmad lavning. Det var en god dag.

4. Information fra ledelsesområdet: herunder økonomi, personalesituationen, m.v.
COVID-19
På Bofællesskaberne har alle borger og de fleste af medarbejderne fået tilbudt vaccine og mange
har valgt at tage imod det. På den baggrund og i takt med at samfundet åbner mere op, har vi kigget på brug af mundbind og visir i Bofællesskaberne. Fra den 1. juni er følgende gældende for personalet: Hvis de er vaccineret, behøver de ikke bruge mundbind eller visir, kun ved tæt kontakt i
f.eks hygiejne situationer. De medarbejder der endnu ikke er blevet vaccineret eller har fravalgt det
fortsætter med at bruge mundbind eller visir. Der er ikke ændret på reglerne for pårørende, venner
eller andre der kommer i Bofællesskaberne.
På Aktivitetshuset Skriversvej fortsætter personalet med at bruge værnemidler. Hvis de er vaccineret, behøver de ikke bruge mundbind eller visir, når de køre bussen. Årsagen til at vi har valgt at
fortsætte med værnemidler på Aktivitetstilbuddet er, at vi har borger fra mange forskellige steder og
der er stadigvæk en del af de hjemmeboende borger der endnu ikke har fået tilbud om vaccine. Det
har også været med til, at vi ikke skulle lukke hele Skriversvej i forbindelse med smitte. Vi forventer,
at vi kan lukke mere op efter sommerferien.
I forhold til pårørende er der ikke ændret på reglerne.
Økonomi:
Ved vores sidste budgetgennemgang ser det ud til, at vi har et lille underskud for hele ledelsesområdet. Noget af det der udfordrer os, er at betalingen for ekstra timer til de borger der har en bevilling her på, er blevet nedsat. Vi har en tom lejlighed i et af vores Bofællesskaber, hermed ingen indtægt. Når en borger er fraværende fra Bofællesskabet i mere end 14 dage, bliver niveauet nedsat.
Det kan f.eks være en boger der tager på højskole i en længere periode. Når der ændres i indtægterne, hvilket man ikke altid kan se ved budget start, så får det konsekvenser for hele Bofællesskabet, da der vil være færre medarbejder timer at gøre godt med. Når vi skal have fjernet nogle timer
går vi altid ind og kigger på, hvor vi kan fjerne timerne, så borgerne mærker det mindst muligt. Samtidig med at medarbejdernes overenskomst skal overholdes. Det kan dog ikke undgås, at vi nogle
gange må ændre i forhold til borgerne. Det kan være med til, at vi ikke altid kan give støtten, lige når
borgeren synes, at det passer i forhold til, hvornår de har tid.
Borger støtte:
Det er altid en individuel tildeling, der bliver givet til den enkelte borger, hvilket betyder, at man som
borger og pårørende ikke kan sammenligne støtten, med det naboen får. Man kan heller ikke sammenligne tidspunkterne. Vi forsøger altid at få det hele til at nå sammen på den bedst mulige måde.
Hvis der er noget, man som borger eller pårørende undrer sig over, er man altid velkommen, til at
kontakte os. For os er det vigtigt, at vi har en god dialog med både borger og pårørende, så vi kan
give den bedst mulige støtte indenfor de rammer vi har. Vi kan måske ikke altid efter komme de ønsker, der måtte være, men vi vil gerne drøfte dem, så vi sammen kan finde nogle gode løsninger for
alle.
Personale:
I løbet af efteråret 2021/vinteren 2022 vil der være fokus på det socialfaglige. Her er der en del
medarbejder der skal på forskellige kurser i bl.a. autisme, neuropædagogik, handicap med psykiatrisk overbygning, KRAP, OCD og tvangshandlinger.
Der starter 3 nye studerende den 1. juni en på hver af følgende steder Skriversvej, Skaglen og Vesterbrogade. I øjeblikket har vi en del sygemeldte på Vesterbrogade, hvilket har betydet at Pernille
fra Skaglen arbejder i Vesterbrogade i en periode. Generelt betyder det at vi bruger en del vikar. I
Vesterbrogade har vi fået to nye vikar. De er begge pædagog studerende.

Vi drøftede de udfordringer der er ved at være inden for handicapområdet med at rekrutter medarbejder. Det er både til faste stillinger og vikar. I øjeblikket er der næsten ingen pædagoger, social og
sundhedsass., der går ledige. Vi oplever at nye medarbejder ikke ønsker at arbejde for mange aftener og weekender.
Tilsyn:
Det sociale tilsyn: De har valgt at gøre det anderledes i år i mit ledelsesområde. De har haft anmeldt
deres besøg i forhold til ledelse og organisation, hvilket har betydet at de har været hos mig, herefter vil de i løbet af i år komme på uanmeldt besøg på Bostederne i forhold til borger og medarbejderne.
På Skriversvej er det fortsat BDO der kommer på et årligt uanmeldt besøg. Pga. corona har vi ikke
haft den sidste tilsynsrapport på mødet. Den tager vi med på næste borger- pårørenderåds møde.
Styrelsen for patientsikkerhed: De har anmeldt besøg i Vesterbrogade mandag den 31. maj. Det er
første gang de kommer på handicapområdet i Viborg kommune, så det er vi spænd på, hvordan det
bliver.
Borger-pårørenderådet:
Der har været nogle henvendelser fra pårørende, da man i forbindelse med nye hjemmesider,
havde valgt at fjerne referaterne fra borger- pårørenderådsmøderne på hjemmesiderne. Det er nu
blevet hørt og det bliver ændret i forhold til Katrinehaven og til mit ledelsesområde. Fremadrettet vil
man igen kunne tilgå referaterne på hjemmesiden. De vil være for indeværende år og det foregående år.

5. Drøftelse af indholdet til mødet med politikkerne den 17. juni 2021.
Stig kunne godt tænke sig en drøftelse af fremtid og uddannelse. Savner en udviklingsorden på
handicaps området. Kunne godt tænke at der var mere uddannelse, så man kan komme videre. At
man også er noget værd og kan arbejde.

6. evt.
Pårørende kunne godt tænke sig, at der kom besked ud når der er arr. På Skriversvej. Ved godt at
der kommer en samlet ved årets begyndelse, men vil gerne at der kom besked, når der f.eks er fastelavn.
Torben og Linda finder datoer for de næste to møder.

