
Forum: Personalemøde Svanepuntet

Tid: Onsdag den 19/10 2016 kl. 10:00-12:00

Sted: Fællesrummet Svanepunktet

Deltagere: Jannie, Kenneth, Didi, Jeanet, Pernille, Hans, Kim og Morten 
Ulrik

Afbud: Bente, Jens, Mona, Radmilla, Max, Kami, Jane

Mødeleder: Morten Ulrik

Referent:

Dagsorden:

Kenneth

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Referat fra sidst – referater generelt.
3. Nyt fra udvalg.

a. Hygiejne/kost udvalg
b. Sundhed/medicin udvalg
c. Trivsel/fag udvalg

4. MED-møder
5. AMR / TR
6. Studerende/Elever
7. Akutte punkter

a. Uddannelses politik, gennemgang fra sidste p-møde, start 
side 8.
b. Opfølgning vedr. vikarer
c. Beboermødeinfo – Vaskerumstider 
d. Furesøfest.
e. Ny beboer
f. Orientering vedr. beboer

 8. Åbne punkter
a. Beboermøde
b. Hjemmeside.

9. Eventuelt
10. Evaluering af møde

1. Dagsorden er godkendt.
2. Alle relevante referater er godkendt.
3.



a. Tjekke om der er nogle af de ansatte der mangler Hygiejne bevis, samle 
de printede beviser sammen og sætte i mappen samt sende en kopi til 
Lederen
Kostudvalget oplyser at der bliver arbejdet på et udkast til en 
struktureret beboer inddragelse omkring aftensmaden. Bliver fremlagt 
på et personalemøde.

b. Sundhed/medicin udvalget oplyser at de ikke er sat korrekt op i CARE. 
Der er en igangværende e-mail korrespondance med kommunen IT-
ansvarlige med henblik på at få det fikset
Hvis der er udfordringer med medicinen så opfordrer vores leder os at 
kontakte ham.

c. Morten Ulrik oplyser, at der er arrangeret et fælles arrangement i furesø 
kommune med fokus på CARE, hvor man får en introduktion til de 
forskellige måder det kan anvendes og bruges på.
Yderligere  

Morten Ulrik oplyser yderligere, at Svanepunktet gør et rigtig godt 
stykke arbejde med henblik på at dokumentere og generel anvendelse af
CARE.

Alle referater fra samarbejdsmøder samt relevante dokumenter skal 
uploades i Care under ”dokumenter”. Superbrugerne vil på et 
personalemøde uddybe/fremvise hvordan dette udføres i praktik. Der er 
også en vejledning man kan følge i CARE-vejledningen, som er udgivet
af Furesø kommune.

Det bliver oplyst, at der er oprettet en Dropbox på husets telefon og 
Ipad, som gør det nemmere at få sendt billeder afsted til den 
hjemmeside-ansvarlige.

Det er blevet besluttet at Trivsel/fag udvalg fremover erstatter det 
tidligere IT/CARE udvalg, da det blev opdaget at dette var et 
ansvarsområde og ikke et udvalg.

4. Jannie oplyser, at der ligger et nyt referat fra sidste MED-møde, som 
sidder i MED-møde mappen på kontoret. Det opfordres til at læse dette.

5. TR:
Morten Ulrik oplyser, at der en sendt en mail ud omkring 
lønforhandlinger som han opfordrer personalet til at læse. 

AMR:
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Jannie oplyser, at der kommer en mail ud omkring vores temadag d. 
09/11-16, hvor vi bl.a. skal snakke AMR.

6. Kim oplyser, at han er rigtig glad for at være her i Bofællesskabet samt 
måden vi har modtaget ham på. Kim fortæller ligeledes om sin tid i 
hjemmeplejen og kommer med forslag til kommunikationen med 
hjemmeplejen i forhold til fremtidigt samarbejde i forhold til ændringer 
vedr. bl.a. medicinen. Vi står ofte i en situation, hvor en af vores 
beboere står uden medicin om morgenen, den dag hvor hjemmeplejen 
kommer og doserer. Det ville være mest hensigtsmæssigt, hvis de kom 
dagen før medicinen udløb.

Morten Ulrik oplyser, at Hans får en ny elev, som starter på fredag d. 
21/11-16.

7. a. 
Dette punkt blev ikke drøftet. Videreføres til næste Personalemøde. 

b.
Jannie fremlægger, at personalet på et tidligere møde har aftalt, at vi 
gerne vil holde et vikarmøde, så vikarene kan få den nødvendige viden 
om vores beboere, men ligeledes opnå en fælles forståelse for 
personalets pædagogiske arbejde. Morten Ulrik er enig i, at dette er 
vigtigt og det bliver aftalt at vi holder to årlige vikarmøder.

c.
Personalet er enigt om, at vaskerummet ikke må anvendes efter kl 21. 
Beboerne skal oplyses om dette på næste beboermøde.

d.
Morten Ulrik oplyser, at Furesøfest er en fest for samme brugergruppe 
som fx dem der deltager i Krop & Kultur. Hans melder sig som 
Svanepunktets repræsentant, men vil gerne sættes ind i de nøjagtige 
detaljer om gruppen/tiltaget. Morten Ulrik tager ansvaret for, at finde 
den nødvendige info og melde retur.

e.
Morten Ulrik oplyser, at Bofællesskabet Svanpunktet får en ny beboer. 
Datoen for indflytning er ikke fastlagt endnu. Han er en ung fyr, som 
lider af muskelsvind. Han er kørestolsbruger. Der kommer hjemmepleje
til ham flere gange i døgnet. Han har et dagtilbud i hverdagene og 
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dyrker kørestolsfodbold 2-3 gange ugentligt. Han har egen bil, men har 
ikke selv mulighed for at køre den. 

f. 
Jannie beretter om at Team 1 har holdt et samarbejdsmøde med en af 
beboerne i deres team. Referater fra mødet kan findes i CARE under 
”dokumenter”.

Følgende punkter er overført til dagsordenen på næste personalemøde:

8. Åbne punkter:
a. Beboermøde
b. Hjemmeside.
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