
Forum: Personalemøde Svanepunktet

Tid: onsdag den 10 /07-2019 kl. 10.00-14.00

Sted: Fællesrummet

Deltagere: Kenneth, Didi, Jeanet, Max, Kim, Salina, Morten Ulrik, James, 
Mabrouka, Jens, Tanita, Harun og Lars

Referent: Kenneth

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Den gode historie – team 1
3. Udfordringer i huset (10.00-11.00)
4. Århjul
5. AMR
6. Akutte punkter:

a. Nye medarbejdere (Morten Ulrik)
b. Tjenesteplan (Didi og Morten Ulrik)
c. Hvordan går det med de nye måltidsretninger
d. Ansvarsområder
e. Hvad gør vi med gekkoerne
f. Etisk dillemma – beboernes egne valg /pårørende (CUS) – Overført 
g. FKS og spisesituation (CUS)

7. Nyt fra teams – Orientering (5min pr. team)
a. Team 1
b. Team 2
c. Team 3

8. Nyt fra udvalg - Orientering (5min pr. udvalg)
a. Hygiejne/Kostudvalg – Pizza (max. 800kr. – Midtpunkt Pizzahouse)
b. Sundhed/medicin
c. Fag og Trivsel
d. Superbruger/IT

9. Åbne punkter
a. Fugter (MUJ)
b. Fællesmail/vikarmail (Kenneth)
c. IPad – (Kim)
d. PC, Sedler, Cpr. nr, på kontor
e. Kostkassen, pengekasser, sommerfest (muj)

10. Studerende/elever
11. Eventuelt
12. Evaluering af mødet



1. Godkendt

2. Team 1 beretter enkeltvis om gode historier/oplevelser på jobbet.

3. Ingen indsendte emner. Morten Ulrik minder personalet om, at huske at skrive til ham eller 
Jannie, hvis der opstår noget, som gerne vil have vendt i plenum.

4.
BSK fødselsdag d. 29. juli (teamet er ansvarlige)
Lørdagstur d. 3.august (Jeanet, Harun m.fl. er ansvarlige)
UMJ fødselsdag d. 4. august (teamet er ansvarlige)
Beboermøde d. 15. august (Radmilla og Jens er ansvarlige) 
Sommerfest d. 18. august (Charlotte, Jannie og lars er ansvarlige)
Kultur der dur d. 21. august (Tanita og Kenneth er ansvarlige)
Fisketur d. 22. august (Max og Jens er ansvarlige)
MHV fødselsdag d. 30. august (teamet er ansvarlige)

5. 
- Der er nye læderstole på vej til køkken syd. De gamle skal køre på genbrugspladsen ved brug
af Bofællesskabets trailer.
- Der er kommet nyt lys og ventilator i rådighedsrummet.

6. 
a. 
- Et enigt ansættelsesudvalg har ansat, Per, som tiltræder d. 1. august 2019. Per har erfaring fra
området og har bl.a. været vikar i overgangsboligerne.

b.
- Der kommet et nyt layout på vores tjenesteplan, hvor den bliver mere digitaliseret. Den 
første nye lønseddel kan godt se anerledes ud, men lønnen bør være korrekt. Men tjek for en 
sikkerhed skyld og henvend dig til Morten Ulrik eller Didi ved spørgsmål.

- Morten Ulrik opfordrer os til, at huske de nye aftaler vedr. bytning/afsp. Morten Ulrik skal 
have besked på mail vedr. alle ændringer  af tjenesteplanen (ikke sms).

c.
- Beboerne virker generelt rigtig glade for denne ændring og de deltager mere eller mindre på 
samme vis. Det er en pædagogisk opgave, at motiverer dem til, at deltage på selvom dagen i 
tilfælde af, at man oplever manglende motivation fra en beboer.

d.
-Morten Ulrik ligger op til, at udvide/udvikle vores oversigt over ansvarsområder. fx skabe 
ansvarlige for diverse rum (Personalerummet, rådighedsrummet, depotet osv.)

e.
- Morten Ulrik orienterer om mail vedr. gekkoer. Personalet er enigt om, at det tages op på 
næste beboermøde om der er nogen beboere, som vil være behjælpelig med vores gekkoer (alt 
hjælp er kærkomment) Jens og Kim har meldt sig som tovholdere på gekkoerne og vil i den 
forbindelse udarbejde en ”pasningsplan” for gekkoerne.
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f.
- Overført til næste gang

g.
- Der bliver delt nogle tanker ved FKS og Spisesituationen. Om hvorvidt det er maden eller 
én-til-én kontakten som FKS ønsker. Folk er enige i denne iagttagelse og teamet går videre 
med denne opmærksomhed til fremtiden.

7.
a.
- MR har fået flextrafik og der søges handicapskilt.
- Der må ikke skrives på MR’s plastre. Der skal laves UTH, såfremt der sidder to eller ingen 
plastre. Husk at brug handsker, da der stadig er medicin i plastrene og smid dem i den gule 
boks inde i medicinskabet på kontoret. Der skal dokumenteres HVER DAG, hvordan det er 
gået med at skifte plastre.

b.
- LC har fået flextrafik
- KML har ikke fået visiteret en plejeseng
- KML stol skal tjekkes og sendes til reparation.

c.
- BSK har grå stær (salina går videre med dette)
- YS er begyndt til træning.
- SBE samarbejde med psykologen ophører efter næste besøg, men med mulighed for 
forlængelse såfremt SBE ønsker dette.

8.
a.
- Der kan købes pizza for max. 800kr. den sidste søndag i måneden efter pårørende hygge. Der
skal bestilles fra Midtpunkt Pizzahouse, hvor vi får 10% - husk at oplyse det er Svanepunktet.
- Der skal tjekkes op på hygiejne kursus (folks eget ansvar). Log in på esmiley.dk – kurser – 
certifikat kurser – EAN nr. 57980085075.  Det skal sendes til Morten Ulrik når det er 
gennemført – Det bliver først tilsendt når Fozia har betalt regningen.

b.
-Styrelsen for patientsikkerhed kommer d. 15. august. Kim og Tanita deltager 
sammen med Morten Ulrik. 
- Husk at opretholde ordenen i medicinskabene.

c.
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- næste lokale temadag er d. 11. september (den bliver arrangeret på baggrund af vores 
udvalgsmøde d. 14. august, hvor vi gerne modtager input og forslag).

 d.
- Der er en generel vejledning på kontoret til Nexus (to stk.)
- Der kommer opdateringer på hjemmesiden, når John er tilbage fra ferie.
- Morten Ulrik oplyser, at vi skal blive bedre, til at huske at logge af computerne når vi 
forlader dem. (man kan trykke på ”Windows knappen + L”, så logger den en af.

9.
a. 
-Morten Ulrik efterlyser den hvide fugter fra køkken syd.

b.
-Kenneth har ansvaret for fællesmail, teammails og vikarmails.

c.
-Kim opfordrer os til, at huske at skrive relevante informationer i IPad når man skrive nogen 
ind. (jo mere jo bedre)

- Fremover når man foretager bookninger af diverse ting, skal det skrives ind kl 06.00 i 
IPad’en, så det står som den øverste i IPad’en.

d. 
- Vi skal holde personfølsomme data ude af kontoret. Det må kun være i aflåste skabe, digitalt 
eller i beboernes egne lejligheder.

e. 
Morten Ulrik ligger op til deltagelse i DHL tirsdag d. 27/8. Skriv til Morten Ulrik ved 
interesse.

10.
a. Tanita og Jeanet arbejder videre med sommerhus tur for alle Morten Ulriks bofællesskaber.

b. 
Didi ligger til, at beboerferierne kommer på beboermødet tidligere end tidligere,
så vi kan booke hotel/feriehus i god tid.
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