Plejehjemmet Hareskovbo
Et trygt plejehjem ved Bagsværd Sø

Referat af møde 11.12.2017 kl 13.00.

Beboer-pårørenderådet
Dato: 12. december 2017
Af: Belinda Jeppesen

Mødedeltagere:
Lizzi Ruth Jørgensen, bolig 227
Mette Gammeltoft, pårørende
Ole Palmhøj, pårørende (formand)
Forstander Astrid Guldberg
(Belinda Jeppesen, referent)
Afbud fra Flemming Holst, byrådsrepræsentant Gladsaxe Kommune

Der blev serveret juleplatte til mødet.
Orientering v/Astrid Guldberg

Hele personalet skal på kursus i januar, da vi får et nyt
plejesystem, hvor alt skal registreres om vores beboere.
Julefrokost for beboere og pårørende samt juleaften er
blevet lidt af et tilløbsstykke. Det er vi meget taknemmelige for. Næste år vil vi nok lave begrænsning på antal pårørende.
Vi får nyt mikrofonsystem, så alle kan høre hvad der
bliver sagt i Stoppestedet, også i cafeen.
Vi har bestilt nye gardiner i Stoppestedet og i Bogruppe
4 – mørklægningsgardiner. I dag hænges store tunge
presenninger op for vinduerne.
Afd.sygeplejerske Ritha er ikke ansat længere. Vi er
netop gået i gang med at rekruttere efter en ny.
I Bogruppe 3 bliver der ændret lidt på bordpladsen ved
medicinskabet. Dette gøres for, at der er plads til at
håndtere medicinen på en flade.
Ole Palmhøj fortalte om hans deltagelse som repræsentant for Beboer-/pårørenderådet i Bestyrelsen på
Hareskovbo. Det foregår stille og roligt, hvor der bl.a.
er blevet talt om hvorvidt administrator på plejesiden
skal i udbud. Det blev aftalt, at det ikke i første omgang, skal i udbud.
Lizzi Jørgensen fortalte, at hun kun hører godt om Hareskovbo ude i byen. Astrid kunne supplere med, at der
er venteliste for at komme til at bo på Hareskovbo.

Hvordan får vi aktiveret de pårørende?

Hjemmesiden skal fortælle lidt om beboer-/pårørenderådet og vise referater.
Mette har lavet udkast til et brev, der skal afleveres hos
beboerne for at fortælle lidt om udvalgets opgaver. Brevet sendes til gennemsyn inden det sendes ud.

Hvordan får vi lavet et godt valg Dato for valg 22.3 kl. 13.30 – skrives på sandwichskiltil foråret 2018?
tet. Valget finder sted i Stoppestedet.
De nuværende medlemmer genopstiller og Formanden
modtager genvalg.
Mødedatoer i 2018

9.4.18, 17.9.18 og 10.12.18 fra kl. 13-15.

Punkter til næste møde

Orientering v/Astrid Guldberg
Konstituering af nyt råd

Med venlig hilsen
Astrid Guldberg
Forstander på Hareskovbo

