Plejehjemmet Hareskovbo
Et trygt plejehjem ved Bagsværd Sø

Beboer-pårørendeudvalg
Referat af møde den 09.12.2019 kl. 13.00-15.00
Mødested: mødelokalet på 2.sal i Bogruppe 3

Dato: 14. december 2019
Af: Suzan Østergaard

Mødedeltagere:
Ole Palmhøj, pårørende
Bella Asmussen, pårørende
Kristian Niebuhr, byrådsrepræsentant Gladsaxe Kommune
Forstander Astrid Guldberg
(Suzan Østergaard, referent)
Dagsorden
Orientering v/Astrid Guldberg

Formanden Svend Ole Jørgensen for DSI Hareskovbo
stopper med udgangen af denne måned. Birgitte
Jørgensen er valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Det er politisk besluttet, at Hareskovbo skal holde
caféen lukket om lørdagen og fratages derved
cafetilskuddet. Hareskovbo synes det er
uhensigtsmæssigt for beboerne og pårørende samt
beboere fra Kollektivet og andre udefra. Derfor vælger
Hareskovbo at holde åbent om lørdagen alligevel; da
der ikke kan skæres ned på personalebemandingen i
hverdagene, må det være på forsøgsbasis, hvordan
bemandingen skal fordeles. Hareskovbo kan selv
fastsætte prisen, da der ikke gives tilskud fra
kommunen den pågældende dag.
Der skal ikke spares yderligere. Der vil blive flere penge
til ”Tilstedeværelse om aftenen”. Det er en samlet pulje
på 5 mio. kr., som vil blive fordelt på alle plejehjem.
Fokus er at styrke de tidlige aftentimer; især omkring
måltiderne. Hareskovbo har i den forbindelse gået
forrest, med tanke på Stoppestedet, som er åbent til kl.
17.00.
Der har været en uheldig episode i køkkenet, hvor der
var givet besked om, at der ikke var mere mad. Det var
en menneskelig fejl og misforståelse. Forstanderen har
talt med køkkenlederen og der er taget hånd om
episoden.
Der er kommet en henvendelse fra en pårørende, om at
gangarealerne er kedelige, at billederne hænger for højt
og der ikke mere er hygge på gangene efter alle møbler
er flyttet. Hun gør samtidig opmærksom på, at
personalet ikke sidder ned ved måltidet om aftenen.
Det er blevet aftalt på et ledermøde, at indkøbe plakater
og lave ”skiftende udstilling”, flytte plakaterne rundt efter

en periode og sørge for at de hænger i en passende
højde.
Der må være to stole på hvert gangareal; de er i gang
med at blive ompolstret til brandhæmmende materiale
og sættes frem når de retur.
Det er ind i mellem vanskeligt at finde tiden til at
personalet sidder med ved bordet om aftenen, fraset de
borde, hvor beboerne skal have hjælp til at spise. Det
vil kræve flere medarbejdere. Men det forsøges at gøre
det så hyggeligt for beboerne som muligt.
Med den nye pulje vil vi særligt se på, hvad vi kan gøre
for, at der er mere personale omkring aftensmåltidet.
Valg til beboer-pårørende
udvalg

Planlægge afholdelse af valg i marts 2020. Suzan
undersøger om det er muligt at afholde valget den 24.
marts 2020 kl. 14.00 i Stoppestedet. Der vil blive
annonceret i Hareskovbo Nyt februar/marts, som
udkommer i slutningen af januar 2020.

Andet

Ole spurgte til, om der vil komme close-up-billeder af
maden som serveres.
Bella gjorde opmærksom på, at personalet er meget
søde og smilende; de tager det pænt, hvis man kommer
med en lille irettesættelse.

Punkter til næste møde

Næste møde er den 20. april 2020 kl. 13 – 15.
Hvis I kommer i tanke om et punkt til næste møde,
sender I det til Suzan på mail suzost@hareskovbo.dk
senest 14 dage inden mødet. Dagsorden vil blive sendt
ud senest 10 dage før mødet.

