
Forum: Personalemøde, Svanepunktet

Tid: Onsdag d. 21/09-2016, kl. 9-11

Sted: Mødelokale

Deltagere: Kami, Mona, Jane, Jens, Bente, Hans, Pernille, Radmilla, Jannie, 
Didi & Kenneth

Afbud: Max, Luca, Jeanet.

Mødeleder: Mona

Referent: Kenneth

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Referater fra sidst – referater generelt.
3. Akutte punkter

A. Jul, hvor mange på arbejde? Hvilke beboere er 
hjemme?

B. Sengetøj i rådighedsrummet
C. Vikarliste
D. Forslag til opgaver Salva kan lave?
E. Oprydning i rummet bag køkken syd
F. Ressourcer – se mail fra Morten Ulrik
G. Gertrud – humør m.m. (Jane)

4. Åbne punkter
A. Beboermøde
B. Hjemmeside

5. Nyt fra udvalg
A. Hygiejne/kostudvalg
B. Sundhed/Medicin
C. IT/Care

6. MED-møder
7. AMR/TR
8. Studerende/elever
9. Eventuelt 
10. Evaluering af mødet.

1. Godkendt.



2. Godkendt.

3.

A. 
Det afhænger af hvor mange beboere der er hjemme (men enten 3 eller 4.)

24 dec: Hans (vil gerne melde sig som nattevagt), Pernille (ønsker 9-20) og 
enten Bente eller Jeanet.

25. dec: Mona, Kenneth (+ 1 ekstra – evt vikar.)

26 dec: Radmilla, Hans (kan i nødstilfælde godt tage nattevagten) og enten 
Bente eller Jeanet.

31. dec: Jane, Jannie, Max (+ 1 ekstra – evt vikar)

* Didi finder ud af hvem som er hjemme af beboerne og sender til Martin.
** Bente og Jeanet finder lige ud af hvem der tager d. 24 og hvem der tager d. 
26 december

B.
Sengetøjet i rådighedsværelset, bliver flyttet af Mona, vi mistænker det for,
At være vikar sengetøjet. Mona skriver ud på mail, hvor det bliver stillet hen.

C.
Didi informere om, at listen er opdateret. Jannie foreslår, at vi regelmæssigt 
evaluere vores vikarer. Pernille efterspørger større indflydelse på, hvem der 
bliver ansat som vikarer. 
* OBS. Vi skal have det med på dagsordenen til næste Personale møde

D. 
- Livshistorier
- Bagning
- Noget kreativt
- Gåture med beboerne

E. 
Mona foreslår. at vi to gange ugentligt rydder op i det lille køkken i køkken Syd
og får fjernet tomme glas. Dette vil en nogle af beboerne gerne hjælpe med 
dette.

F.
Jannie foreslår at nattevagten går hjem kl 8:30 efter et overlap med personalet, 
der møder ind kl 08. 
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Didi siger, at der er et par timer at spare Mandag, Tirsdag og Onsdag. da mange 
er ude af bofællesskabet samt vi Tirsdag og Onsdag får mad fra Lynghuset. 

Mona foreslår at vi får besøgshunde.

Kenneth foreslår, at vi konsekvent kun er én til kl 22 (eller 21:30 – udover 
nattevagten). Når Jens er her til kl. 21, så går andet personale senest hjem kl 
20.)

Personalet gør det dog klart, at de timer vi føler vi kan spare her og nu, kan 
komme tilbage når Bofællesskabet ikke er så roligt som det er pt. Samt vi får en 
ekstra på arbejde den første lørdag i måneden (hvor vi har en aftale om en tur ud
af huset.)

G. 
Jane oplyser at hun har observeret, at en af vores beboere virker mere sur for 
tiden og spørger om vi skal finde en strategi til håndteringen af hende.

Jane foreslår at vi bringer vedkommende op til supervision. Jane vil gerne sende
en mail til supervisoren.

Hans tjekker op på hendes medicin, om årsagen kan findes der.

4.

A.
En af beboerne har foreslået at vi får taget et fællesbillede af både beboere og 
personalet. 

Jannie foreslår at vi gør det en onsdag, hvor vi alle er her. 

Jane arbejder sammen med beboerne om at gøre køkken Nord mere hyggeligt.

B.
Kenneth informere om at vi skal blive bedre til at sende billeder, dokumenter og
andre spændende ting til John, så de kan komme på vores hjemmeside.
5.
 - Intet nyt

6. 
- Intet nyt

7. 
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-Intet nyt

8. 
- Intet nyt

9.
Pernille oplyser om møde med Birgitte Pihl vedr. en af vores beboere og hendes
medicin.

Jannie oplyser om Bofællesskabets uddannelsespolitik og opfordrer alle 
personaler om at læse den, så vi er forberede til at evaluere den snarest.

10.
- Mødet forløb udmærket, men vi skal blive bedre til at holde rækkefølgen, som 
ordstyreren laver. Der er for mange afbrydelser og indskydelser.
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	1. Godkendt.

