
P-møde Onsdag d.18/4-18

Deltagere: Didi, Jeanet, Hans, Kenneth, Kim, Salina, Morten Ulrik, Radmilla, Jannie, James, Max, Suzy, 
Camilla, Mabrouka.

1. Den gode historie

Team 3 fortalte en god historie fra den blå planet.

2. Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Medarbejderundersøgelse

Morten Ulrik gennemgår medarbejderundersøgelsen.

5. Årshjul

Morten påpeger at der ikke må laves kuverter til lørdags ture. Borgerne betaler på selve dagen.

6. AMR

Jannie fortæller at hvert team skal ved næste teamdag, skal skrive indsatsmål i 
hjemmedagsbeskrivelse. Man skriver ’bare’ målet, og herunder skriver man ’se nærmere info i 
CARE’.

Jannie savner tilbagemeldinger fra trivselsundersøgelsen, man må meget gerne melde tilbage.

Morten fortæller at d.24 April skal der evalueres på MED-,øde om rygepolitikken. 

Morten fortæller, at der er brug for en ny introduktion til vores brandalarm. Også arbejder Morten 
videre, med at finde ud af, hvordan vi får lavet en brandøvelse til beboerne, da det er blevet nævnt 
som et ønske fra beboerne fra beboermøde.

Brandmajoren har påpeget at der ikke må ligge skrald og pap på gangerne eller foran lejlighederne. 
Så der må vi gerne som personale være bedre til at hjælpe beboerne med at få det ryddet af vejen.

7. Nyt fra teams

Teamsene orientere om deres beboer.

8. Nyt fra udvalg

(Hygiejne/kostudvalg)



Morten efterspørg hygiejnebeviser.

Madplan skal sendes til John.

Det er blevet besluttet at der ikke skal laves andet mad, end det der bliver serveret. Har man lyst til 
noget andet, må man tage en rugbrøds mad eller toast.

(Sundhed/Medicin)

Hvis PN dokumentationen driller, så skriv det i Care journal.

(Fag og Trivsel)

Det er besluttet at der skal købes nogle bøger til huset, med relevante metoder. 

Paragraf 85 skal hænges på tapetet på kontoret så vi ved helt præcis hvad vi arbejder med.

Teamsene skal til supervision tage beslutningsreferat, og de pædagogiske overvejelser bag 
konklusionerne.

(Superbrugere/IT)

Hans og Cecilie skal undervise os i Nexus 16/5-18.

9. Indsatsmål team 3

Team 3 gennemgår målene næste gang.

10. Akutte punkter

Ingen.

11. Åbne punkter

a) Morten har fået et tilbud på 2 tørretumblere, og de er kommet

b) Max og Kim tager sig af motionsrummene og indhakkene på gangen.

c) Der bliver arbejdet på at der skal 3 på arbejde efter kl 20. så det så vidt som muligt kan hedde 

-21.00

-21.30

-sovevagten

Så der kan være bedre tid til aktiviteter om aften.

d) Morten laver et opslag til en stilling, også skal der laves et ansættelses udvalg. 1 fra hvert team.
Dette bliver efter sommer.



e) Morten fortæller at der er nogle beboer, der har fået nye sagsbehandlere. Morten sender listen
rundt.

f) Der bliver lavet et ekstraordinært beboermøde, for at informere om vasketider. Radmilla og 
Kenneth har lavet forarbejdet.

12. Stud/elev

Camilla fortalte kort om sin opgave, og skal op d.30/31 Maj.

Suzy føler hun er faldet godt til.

13. Evt

Er der praktiske opgaver hos beboerne man ikke kan få løst, skriver man til Morten.

Ser man en rotte i kælderen, skal man ringe til vicevært Thomas.

14. Evaluering af mødet

Vi skal være bedre til at skrive ting på dagsordenen, hvis man vil ha punkter på. Så det ikke bliver 
nævnt på selve dagen. Samtidig skal vi være bedre til, ikke at snakke for meget under ’orienterings 
punkter’.


