
Pårørenderåd for Pensionatet og Kilden 

24.10.2019 

 

Nyt fra ledelsen: 

Der er mange opfølgningsmøder for tiden. Der er ikke nye besparelser udover den procent, som er længe 

varslet. 

Der er opstart af nyt journalsystem CURA. Der er 4 superbrugere i huset, som skal sætte det øvrige 

personale ind i systemet. Borgerne bliver overflyttet til det nye system, når alle oplysninger på borgerne er 

klar. I det nye system vil indsatsmål kunne kobles på stedets notater. 

Borgernes venne-fest er flyttet til sent januar eller først i februar. Festen er for alle borgere i organisationen 

og skal afholdes i kantinen på Sølund.  

08.12. kl. 14:00 – 17:00 bliver der julehygge sammen med pårørende og beboere. Gløgg og æbleskiver og 

pynte lejligheder osv.  

Borgernes egen julesammenkomst bliver muligvis afholdt i biografen. 

Janni har barsel indtil næste sommer. Thomas er her i stedet for Janni. 

01.10. blev Dorthe Thomsen, sygeplejerske, ansat i en stilling, som er delt med Støttecentret og en 

tværgående funktion i organisationen. Hun er superbruger af CURA og står for visitation til alle 

sundhedsydelser. 

Vi efterspørger billeder af personalet, fordi vi har svært ved at overskue, hvem, der hører til hvor. Rikke 

opfordrer til at checke på hjemmesiden, hvor der er billeder af personalet. 

Der er helt fyldt op i alle lejligheder nu. Selv om der har været tomme lejligheder, hænger økonomien 

sammen alligevel. 

Der kommer en ny hoveddør i huset og nyt vinduesparti i sovestuen til pædagogerne.  

Spørgsmål: 

Eva: Der er udsendt brev til pårørende, hvor der bl.a. står, at borgerne kan komme på ferie 1 gang om året 

med 4 overnatninger. Hvordan hænger det sammen?  

Svar: Solsikken og Pensionatet kan ikke lukke afdelinger ned, selv om der er 10 borgere på ferie. Derfor er 

der højere pris for ferier, end der er i bofællesskaberne. Borgerne kan have indflydelse på valg af feriemål, 

men i år har man valgt at blive i Danmark. Hvis der er borgere på ferie i mere end 4 døgn, skal der betales 

for pædagogisk ledsagelse – timeløn 12 timer i døgnet, ophold, mad, forsikringer med videre.  

For at få ferier strakt over mere end 4 dage er det muligt at benytte sig af pædagogiske vikarbureauer.   



Når der er høje priser på ture, kan det være vigtigt at vide, hvordan turen er strikket sammen 

budgetmæssigt. Den snak, der har været om høje priser skyldes i stor udstrækning uvidenhed og ikke 

principiel modstand.  

Eva: Er rygning for personalet slut fra nytår? Ja. Men borgerne må godt ryge i egne lejligheder.  

Datoer for kommende møder. 

14.11.19 Stormøde for pårørende. 19:00-21:00. Kantinen, Pavillon 4, Sølund 

05.12.19 Fælles pårørenderådsmøde 17:00 – 19:00 på PØ 

27.01.20 Lokalt pårørenderådsmøde 16:15 

27.04.20 Lokalt pårørenderådsmøde 16:15 

31.08.20 Lokalt pårørenderådsmøde 16:15 

26.10.20 Lokalt pårørenderådsmøde 16:15 

 

Punkter til næste møde: 

 Hvilket tema skal der være på det fælles pårørendemøde for PØ og Kilden i foråret. Og hvilken 

dato. 

 Nyt fra ledelsen 

 Nyt fra det centrale råd og PRISK. 

 Forslag til arrangementer for borgerne. 

 Hvem går med i PRISK udover Karen? 

 

 

 


