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Dagsorden 

1. Valg af referent og mødeleder 
2. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Nye punkter til dagsordenen? 
4. Nyt fra ledelsen 
5. Nyt fra PRISK og det centrale råd 
6. Fordeling af opgaver i rådet: formand/ansvarlig for dagsorden, medlem til PRISK 
7. Hvilket tema skal der være på forårets fællesmøde for PØ og Kilden? 
8. Forslag til arrangementer for borgerne. 
9. Evt. -  herunder punkter til næste møde 

 

 

Referat af pårørenderådsmøde d. 27. januar 2020 

Tilstede: Rene, Tina, Eva, Karen, Sine, Lillian 

Referent: Sine 

Mødeleder: Karen 

Referat fra sidste møde er godkendt. 

 
Lillian fortæller: Solsikkens leder er gået af. Fra den ene dag til den anden, efter gensidig aftale. Det er knap 
to uger siden. Rikke Némec er konstitueret leder på Solsikken på ubestemt tid. Rikke er stadig leder på 
Pensionat Øst. 

Det nye dokumentationssystem, Cura, er svært. Det der skal dokumenteres skal både være sygepleje og 
pædagogik og det skal noteres så det spiller sammen. Der er nogen arbejdsgange der skal på plads. F.eks. 
de rigtige overskrifter til forskellige arbejdsgange. 

Pr. 1/1 2020 er rygning blevet forbudt. Borgeren må dog stadig ryge i eget hjem, men ikke mens der er 
medarbejdere tilstede. Som pårørende må man ryge på ens søns/datters pårørendes terrasse. Dette har 
betydet at flere er holdt op med at ryge. 

Kontraktmål er blevet lavet. Der er ikke de store forskelle fra sidst. Der er 60 frivillige nu, så det går rigtig 
godt. Det blomstrer og Frank Stjerne og Jakob gør det godt. Vigtigt at tilbud er fordelt rundt omkring. 

Organisationen Bostederne Skanderborg har en lille motorbåd som ligger i Skanderborg Sø.  

Neuropædagogik er stadig et kontraktmål. 

Sundhed: socialisering, kost, motion, det gode liv, værdighed for 60+, sanglege, ærteposer og fokus på ikke 
at servicere borgerne, hvis det er noget borgerne selv kan.  

Ansat ergoterapeut og sygeplejerske 



Rekruttering: Arbejde med tiltrække studerende og medarbejdere. 

 
Karen: Vigtigt at tage noget op i pårørenderådet som f.eks. rammer for samarbejde. Vigtigt med dialog.  

Vi taler i gruppen om at der er forskel på at være leder og at være pårørende, men hvordan får vi taget hul 
på at få talt sammen? Der er kommet mere dynamik i arbejdet med borgerne efter man er begyndt at 
arbejde i teams. Magtanvendelse, motivation og manipulation. Etik og moral skal være i orden.  

 
Karen vil gerne have en mere med i PRISK. Vi tager dette punkt op igen på næste møde. 

Vi skal have aftalt et fællesmøde for PØ og Kilden. Det plejer at være i april. 

Eva vil gerne vide noget om sommerferie og ledsagere. Lilian fortæller at bostederne giver 4 overnatninger 
hvis det er en pædagog til tre borgere. Hvad der ligger derudover skal borgerne selv betale. Eva fortæller at 
der er mulighed for at leje bureau med ledsager + forsikring. Måske kan pårørende søge fonde. Der bliver 
udbudt forskellige muligheder som borgerne kan vælge imellem. Ikke alle borgernes ønsker er realistiske 
rent økonomisk. 

 

Der er Fælles Pårørenderådsmøde d. 26. marts klokken 19 -21 

 


