Plejehjemmet Hareskovbo

Beboer-pårørenderådet

Et trygt plejehjem ved Bagsværd Sø

Referat af møde den 17.09.2018 kl 13.00-15.00
Mødested: mødelokalet på 2.sal i Bogruppe 3

Dato: 18. september 2018
Af: Belinda Jeppesen

Mødedeltagere:
Forstander Astrid Guldberg
Lizzi Ruth Jørgensen, bolig 227
Knud Stensbøl, bolig 262 - afbud
Enny Frederiksen, bolig 272
Mette Gammeltoft, pårørende
Ole Palmhøj, pårørende
Bella Asmussen, pårørende
Kristian Niebuhr, byrådsrepræsentant Gladsaxe Kommune
(Belinda Jeppesen, referent)

Orientering v/Astrid Guldberg

Bestyrelsen har på mødet 3.9.18 besluttet at skifte administrator. Det vil som udgangspunkt ikke berøre beboerne, men det er en kæmpe opgave for det administrative personale. KAB overtog administrationen af
boligdelen 1.1.18, og nu vil varetagelsen af driften
overgå til Gladsaxe Kommune. Det betyder, at opkrævning af servicepakken overtages af Gladsaxe
Kommune. Samarbejdet med Bjørnsholm A/S stopper
helt.
Der orienteres om skiftet i Hareskovbonyt, men der vil
også blive lavet et brev til alle beboere. Vi overflytter
alle betalingsserviceaftaler med mindre andet meldes
ud.
Det blev pointeret, at Hareskovbo IKKE bliver en kommunal institution, men fortsætter som selvejende institution.
Hareskovbos aktivitetsdag var endnu en gang en meget vellykket dag med mange beboere og pårørende.
Der var aktiviteter for alle dele af kroppen, inkl. lidt
hjernegymnastik. Der var 132 deltagere inkl. personale.
Vejret var med os i år, så de fleste aktiviteter foregik
udendørs. Dagen blev sluttet af med fælles spisning og
glad musik i og omkring Stoppestedet.

Mærkning af tøj

Opfølgning fra mødet den 16. april 2018.
Mærkning af tøjet er ok ifølge vaskeriet. Det er kun
strømper der markeres udvendig.

Cykler uden alder

Opfølgning fra mødet den 16. april 2018.
Det kræver medlemskab af foreningen Cykling uden
alder, hvis man vil benytte sig af deres arrangementer
og deres viden. Det vil formentlig koste 5.000 for Hare-

skovbo, hvis vi kan kategoriseres som en mindre enhed. Ellers vil det koste kr. 20.000,00. Vi skal selv rekruttere frivillige. Dem kommer foreningen ikke med.
Her i huset skal der være en kaptajn, der sørger for at
uddanne piloter til cyklerne. Foreningen kan hjælpe
med at indkøbe den rigtige cykel til vores behov. Cyklen koster ca. kr. 43.500 ex. moms.
Bella tager tovholder-tjansen. Mette Gammeltoft vil
også gerne deltage i diverse opsøgende arbejde.
Punktet tages med på næste møde.
Hvordan sikrer vi, at udbuddet
af ture/aktiviteter, når ud til beboerne? / Bella

Allerede i foråret starter planlægning af sommerturene
op. Det annonceres i Hareskovbonyt og i Stoppestedet,
at det er muligt at komme med ønsker til hvor turene
skal gå hen.
I 2018 var der over 60 ture ud af huset. Udbuddet
kommer ud i en folder til de enkelte afdelinger, hvor
man så kan melde sig eller hvor medarbejderne tager
kontakt til beboeren og spørger om det var en ide at
tage med.
Enny ønsker en tur til Solgaven i Farum som er
et af Dansk Blindesamfunds fem landsdækkende specialbotilbud og dagcenter for blinde og svagsynede.
Astrid går videre med det til afdelingen/Stoppestedet.

Øget synliggørelse af referatet
af disse møder / Bella

Referaterne hænges op i afdelingerne ligesom en
oversigt over medlemmerne også hænges op. Desuden plejer referaterne at blive trykt i Hareskovbonyt.
Det må vi desværre indrømme, at vi har glemt.
Vi følger op på om det hænger i afdelingerne.

Tilbehør til maden i bogrupperne / Bella

Det tilbehør beboerne ønsker, indkøbes efter behov,
feks ketchup, sennep mm.
Ønsker skal afleveres til det faste personale. Varer
bestilles to gange om ugen, så det kan selvfølgelig ske,
at en ting er brugt op inden næste levering.
Astrid foreslog, at køkkenlederen deltager på næste
møde. Dette blev vedtaget.

Benyttes avisabonnementerne? I hver afdeling er der dagligt en Politiken og en Berling/ Bella
ske. Ugentligt kommer der et Billed Bladet og Familiejournalen. Disse fordeles ud i bogrupperne. Det er vores opfattelse, at aviser og blade benyttes.
Forslag om eftermiddage/aftener med sang / Lizzi

Ind imellem opstår der spontant små klynger af syngende beboere. Men de mangler at have teksten på
tryk, da det kan være svært at huske udenad. Vi undersøger om der findes sangbøger med stor skrift, ligesom vi vil høre i Stoppestedet om de evt. kan være
behjælpelig med at trykke nogle sange med stor skrift.

Sangene kan evt. lamineres så de kan bruges flere
gange.
Det blev foreslået, at Stoppestedet kunne starte et kor
op, hvor både ansatte og beboere kunne deltage.
Punktet tages med på næste møde.
Forslag om historiefortællinger / Stoppestedet læser allerede i dag historier og andre
Lizzi
ting højt. Fx Hareskovbonyt. Hvis man har ønsker til
noget der skal læses op, så tag fat i Stoppestedet.
Punkter til næste møde

Eventuelt:
Ole / Hvad er forholdsreglerne, når der ringes efter
personale? Reglerne er, at alle opkald skal besvares
med det samme. Astrid tager det med på næste møde
med afdelingssygeplejerskerne.

Punkter til næste møde 10.12 kl. 13-15:
Cykling uden alder
Forslag om eftermiddage/aftener med sang, opstart af
kor
Deltagelse af køkkenlederen ved næste møde
Næste møde 10.12 kl. 13.00-15.00 hvor der serveres
juleplatter.

Med venlig hilsen
Astrid Guldberg
Forstander på Hareskovbo

