
Forum: P-møde

Tid: onsdag den 3/10 kl. 10.00-14.00

Sted: Fællesrummet, Svanepunktet

Deltagere: Salina, James, Tanita, Jannie, Kim, Bente, Max, Kenneth, Jeanet,
Li Wu, Michella, Charlotte, Simone, Mabrouka

Referent: Kenneth

Dagsorden:

1. Den gode historie
2. Godkendelse af referat fra sidst.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Årshjul
5. AMR
6. Nyt fra teams
7. Nyt fra udvalg
8. Akutte punkter

a. Vikarmøde 
b. Varme i lejligheder v. Morten Ulrik

9. Åbne punkter
a. Retningslinjer vedr. vold (forsat for sidst)
b. Telefonpolitik v. Morten Ulrik
c. Ny fodterapeut i huset
d. Hjemmedagsbeskrivelser v. Charlotte
e. Nemlig.com procedure

10. Studerende / Elever
11. Evt.



1. Team 1 fremlægger den gode historie
2. Godkendt – Fjernes til næste dagsorden (skabelonen gemmes derefter i 

Q-drevet)
3. Godkendt – Rykkes op som punkt nr. 1 fremover.
4. – Morten Ulrik gennemgår referatet fra sidste beboermøde

- Radmilla arbejder videre med struktureringsprojektet af vasketider
- Jannie og Morten fortæller om furesøfesten d. 12/10 2018
- Max fortæller om krop og kultur dag d. 25/10 og har ansvaret for 

det.
5. Jannie fortæller om AMR og hvad der rør sig for tiden.

- Morten minder om, at vi skal huske mailen fra Pia, hvor vi bedes 
sende diverse papirer til hende, da tilsynet har efterspurgt disse (se 
mail vedr. hvilke papirer det drejer sig om).

6.
Team 1.

- MR – teamet har skrevet til visitationen vedr. buksebleer til MR til 
ture ud af huset og evt. natten ved behov (evalueres 4 uger efter 
opstart)

- MSA – konkretisering af skema ved besøg kl 16 og kl 19 (hænger 
ved printeren på kontoret)

Team 2.  
- Teamet informere om, at der er blevet afholdt samarbejdsmøde med

UMJ og hendes mor, hvor følgende er blevet aftalt:
 Ønske om at flytte i egen bolig (skal skrives op til dette)
 Ansøge om rengøring 
 Hjælpe UMJ med uønsket hårvækst i ansigtet

- KML 
 Får sat håndtag op på badeværelset - Der kommer en 

Ergoterapeut ud og undersøger, hvor disse bedst skal opsættes.
Team 3.

Det bliver oplyst at:
- Der bliver undersøgt om SH kan få en parabol med Serbokroatiske 

kanaler.
- At SBE skal i praktik i Lynghuset i uge 43 & 44 (personalet kører 

hende)
- At der er arbejdet med NPs økonomi og snart er budgettet på plads. 

Der er ligeledes blevet aftalt, at NP betaler husleje over hans 
pension, således, at han fremover får restbeløbet udbetalt.

- At der afholdes samarbejdsmøde med MVH og hans mor senere i 
dag.
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7. 
Kost og hygiejne:

- Al aftensmad skal varmeregistreres (skal skrives i IPad)
- Datomærkning på alle åbne madvarer – Beboernes skal også mindes

om dette. (åbne dåser skal opbevares i beholdere/bøtter og ikke i 
åbne dåser)

- Alle bedes undersøge om de har et nyt hygiejne bevis – regningen 
skal sendes til Fozia når man har taget et nyt.

Sundhed & medicin:
- Det opfordres fra personalegruppen, at der bliver kigget på 

beboernes PN skemaer, således at de bliver ens og overskuelige, 
hvor præparat tydeligt fremgår.

- Nyt skema på GE i forhold til smørelse af sår

Fag- & trivselsudvalg:
- Kim er kommet med i udvalget
- Der er blevet udsendt dagsorden til næste temadag.

Superbrugere & IT:
- Morten Ulrik indkalder fremadrettet til superbrugermøde
- Hjemmesiden opdateres, så Nexus fremgår i stedet for Care.
- Nexus på næste lokale teamdag.

8.
a.
Morten Ulrik og Didi efterspørger punkter til vikarmødet, skriv gerne til 
dem hvis der er punkter I vil have på også fremadrettet.
Følgende punkter blev tilføjet:

- Hjemmedagsbeskrivelser
- Medicin
- Nexus

b.
Skriv/spørg Morten Ulrik, hvis beboerne har behov for hjælp i forhold til 
varmen i lejligheden.

9.
a. Forsat fra sidst.
Jannie fremlægger forsat retningslinjerne vedr. vold, trusler om vold, 
mobning & chikane (se hjemmeside)
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b.
Morten Ulrik ligger op personalets holdning til brug af mobiltelefoner i 
arbejdstiden.

- Private telefoner skal fremover opbevares på kontoret.
- Hvis man af andre årsager er nødsaget til, at have sin mobil på sig, 

så informerer man kollegaerne.
- Husk at have husets telefon på sig, hvis man påtager sig ansvaret. 

Den skal ikke ligge på kontoret.
- Gert kan ringe på tur-telefonen. Mabrouka tager sig af alle opkald 

og beskeder.

c. 
Vi skal finde en ny fodterapeut til huset. Derefter er det teamets ansvar, at 
undersøge, om beboerne helst vil ud af huset til fodterapeut eller om 
fodterapeuten skal komme her til dem. Max og Charlotte har påtaget sig 
ansvaret for dette.

d.
Charlotte opfordrer teamsene til, at opdatere deres hjemmedagsbeskrivelser 
(de er sendt på mail og kan redigeres på computeren) – de skal bagefter 
gemmes på Q-drevet (vores fællesdrev)

- Charlotte opfordrer teamsene til, at snakke med beboerne om, at hænge 
dem på bagsiden af deres dør.

- Morten beder teamsene om, at samle alle beboernes personlige papirer i en
individuel mappe, som skal ind i beboernes egen lejlighed.

e. 
Ordrelisten fra nemlig.com skal tjekkes igennem, underskrives, påføres dato
og smides i Didis dueslag på kontoret.

10. 
Vores nye studerende Le fortæller, at hun glæder sig til, at være her i 4 mdr.

Vores to pædagog studerende er begge travle med deres opgaver.

Simone stopper på fredag & Michella stopper næste onsdag.

11.
- Hvis en beboer ønsker nødkald, skal teamet skrive til Morten Ulrik, hvis 
der opstår et behov.

- Morten Ulrik viser, hvordan man finder Outlook, Nexus m.fl. på alle 
computere.

- Frederik skal ALTID have færdigretter med på Maglemosen – IKKE rester
fra aftensmaden.
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