Pårørendemødereferat den 1. Juni 2017

Godkendelse af referat fra den 15. Marts 2017:
Referat godkendt

 Samværstilbud: hvem tager beslutning om hvem der skal være
hvor i forbindelse med renovering af dagstilbuddet og bliver
pårørende involveret i beslutningen samt hvad der skal ske i
dagstilbuddet fremadrettet !
 Der opfodres til , at pårørende informeres i samværstilbuddet
 Der bliver motion rum i den ene ende af dagstilbuddet.
 Der kan søges en fond til træningsudstyr- spørg Kirsten
Orientering fra ledelsen:
 Tilsynsrapporten 2017 er i høringsfasen.
Og følgende punkter er i høringsfasen
 Faglighed
 Borgensret
 Der bliver muligt skærpet tilsyn pr. 1. Juni 2017, men intet hørt
endnu.
 Ingen afgørelse på akter endnu.
 Ansatte på efteruddannelse i 7 uger
 Fast rotationsvikar bruges i botilbuddet, på grund af
personalemanglende i efteruddannelsesperiode af ansatte.
 Områder bliver særskilt opdelt i –voksen, børnene, skole,
dagstilbud områder

 Nyt projekt /ACV har tilbudt sig som Case i samråd med
arbejdstilsynet.
 Ledelsen har besvaret tilsynsrapporten og skærpet tilsyn er til
vurdering, som var fastsat til den 1. Juni 2017
 Hvis der som pårørende har klage, så opfodres der til at gå til den
nærmeste teamleder.
Befordring:
 Ingen udmelding om taks endnu og der bliver ingen tilbage
medvirkning kraft.
Orientering om fagligt fællesskab:
 Personalet er under uddannelse indtil foråret
2019/Efteruddannelse af personale med kompetence løft
 Fremadrettet skal Pårørenderåd kun handle om voksen
området
 Anden struktur fremover.
EVT:
 Efterlyses Cykelsti samt fortov fra det nye byggeri, så beboerne
kan færdes sikkert frem og tilbage.

 Botilbudsfordeling af bruger som sammenblandes med § 108 og
med § 105 (Storstøtte sammen med mellemstøtte)
 Hvem beregner normering og er taksterne forældet !
 Efterlyses stimolering i fritiden af borgeren
 Ferie/koloni –Der skal tilbydes ferie 5 dage om året

 § 105 tilbud- Der kan borgeren selv vælge om de vil være
hjemme fra dagstilbuddet, da de også har bevilliget § 85
(pædagogisk støtte)

Tilsyn bliver næste emme ved næste Pårørendemøde, som er
fastsat til den 11. September 2017

