Forum:

Personalemøde

Tid:

Onsdag den 2. september kl. 10.00-14.00

Sted:

Fællesrum, Svanepunktet

Deltagere: Jannie, James, Charlotte, Max, Jeanet, Salina, Kenneth,
Mabrouka, Maria, Helle og Morten Ulrik
Referent: Kenneth

2. september 2020
E-mail: keny@furesoe.dk

1.
2.
-

Velkommen til Helle.
Årshjul
1. september – Svanepunktets 5 års fødselsdag.
4. september – Bål og petanque. Max og Mabrouka tager med.
5. september – Lørdagstur til Karens bondegård – Max og Maria tager
med.
- 27. september – Pårørende dag – Beboerne skal have hjælp til, at
invitere de pårørende de ønsker. Evt. rester fra Pizza eller andet, må
gerne stilles i Londonrummets køleskab til frokost dagen efter.
3. Beboermøde
4. AMR
- Jannie fortæller om det store arbejde der i gang vedr. den årlige
medarbejderundersøgelse samt lederundersøgelse. Konceptet bliver det
samme som sidst med spørgsmål som man udfylder anonymt. Men der
skal forsat arbejdes videre med formen på dette. Der kommer mere info,
når de er længere i processen.
- I forhold til vores signatur i forbindelse med mail afsending, så er det
besluttet, at man gerne med skrive sin uddannelsesprofession i
forlængelse af at der står Borgervejleder. fx Borgervejleder/SOSUassistent.
- Jannie og Morten Ulrik infomere om det nye Bofællesskab,
Syvstjernevænge, som åbner op d. 1. december. Kontakt Morten Ulrik
for mere info.
- Morten Ulrik fortæller om Sunes forslag om faglig koordinator og
teamledere. Svanepunktet får Martin som faglig koordinator og
Svanepunktet får ingen teamledere. Morten Ulrik har orienteret på mail.
- Morten Ulrik forklarer om punktet Covid-19, som også var på deres
dagsorden til MED-mødet, hvor bofællesskaberne fik meget ros for
deres håndtering. Morten Ulrik henviser til procedurerne som er sendt
på mail, i forhold til, hvis det skulle blive aktuelt med Covid-19 på
nogle af bofællesskaberne.

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-18

5. Nyt fra Teams.

-

-

-

-

-

-

Team 1
Samarbejdsmøde med JBs forældre
Der er taget kontakt til MRs værge
Der er afholdt møde med GE’s bror om GE’s psykiske velbefindende.
Der skal tages blodprøve på GE, for at få hende undersøgt i forbindelse
med eventuelle helbredsmæssige problematikker. GE’s bror har tilbudt
sin hjælp i forbindelse med at støtte/deltage når GE skal undersøges.
Der er taget kontakt til Gnisten i forbindelse med hjemsending af MVH.
Der er aftalt møde med Gnisten
Team 2
Teamet er opmærksomme på KML’s fysiske negative udvikling.
Personalet har observeret, at KML i mindre udstrækning er fysisk aktiv.
Teamet er i gang med opdatere KML hjemmedagsbeskrivelse, så der
kommer mere bevægelse på. Når KML får varer hjem fra nemlig.com,
så skal de stilles frem i køkken syd og KML skal orientere om, at
hendes varer står fremme.
SH får besøg fra visitationen i morgen (d. 3. september 2020) i
forbindelse med at få visiteret en EL-kørestol.
Teamet vil opdatere hendes hjemmedag, så der er flere hyggelige
oplevelse ud af huset, så det ikke kun er praktiske opgaver.
Teamet er opmærksomme på UMJ og opfordrer til, at tjekke op på
hende om aftenen inden nattevagtet går i seng og rådgiver hende til at
gå i seng (dette bliver skrevet i IPad). Teamet er ligeledes
opmærksomme på UMJs vægt.
Der er handleplansmøde med JSO på tirsdag d. 8. september.
Team 3
Der er handleplansmøde med JP onsdag d. 9. september. Kenneth og
Mabrouka tager med.
Salina og Maria får bestilt tid hos egen læge til alle vores beboere, som
ønsker det for at få et helbredstjek.
SBE skal til lægen på tirsdag d. 8. september med Mormor i forhold til
hendes acne på ryggen. (SBE bliver hjemme fra Lynghuset).
Teamet vil undersøge muligheden for, om BSK ønsker at få en
besøgsven.
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6. Nyt fra udvalg
a. Hygiejne/kostudvalg.
- Max fortæller, at der kommer et udkast til nye arbejdsgange fra
kostudvalget i forbindelse med, at højne vores hygiejne m.m.
- Morten Ulrik fortæller, at der kommer en ny ordning med vores aflåste
knive. De kommer i en kasse på kontoret, samt i kasser i de enkelte
køkkener.
b. Sundhed/medicin.
- Dosis poser – Maria fortæller, at hun har observeret, at der ligger
tømme dosisposer flere steder og efterspørger, at vi blive enige om, et
fast sted at smide dem ud, da de ikke må smides ud i skraldespande på
fællesarealerne. Det er blevet aftalt, at vi fremover klipper CPR-nr over
på tomme dosis poser og derefter bortskaffer poserester i beboernes
egen skraldespand.
c. Fag udvalget
- Jannie fremlægger dagsordenen for næste lokale temadag. (dagsordenen
bliver også sendt ud på mail)
- Jannie foreslår, at udvalget muligvis skal nedlægges og kun mødes efter
behov når vi nærmer os datoen for næste lokale temadag. Overvej om
Morten og Martin eventuelt kunne overtage ansvaret for udarbejdelse af
dagsordenen til de lokale temadag.
d. Superbruger, Nexus/IT
- Udvalget er ikke til stede.
- Kenneth underviser på den lokale temadag, hvordan man uploader
dokumenter i Nexus samt, hvordan man laver referater i den rigtige
skabelon.
7. Åbne punkter
a. Sofa ved akvarium.
- Jannie sætter spørgsmålstegn ved om der forsat skal være stole og sofa
foran akvariet, da Jannie oplever, at det samler mange beboere på ét
sted og til tider kan være samlingspunkt for konflikter. Jannie er klar
over der også er en masse fordele ved det. Men sætter stadig
spørgsmålstegn ved, om der forsat skal være borde og stole der.
- Det bliver forsøgt med en afskærmning ved MRs dør, i håb om at
forbedre hendes trivsel og mindske konflikter.
- Kenneth foreslår om der måske kan omstruktureres i ressourcerne
således at der er en medarbejder, som møder ind for at igangsætte en
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aktivitet med beboerne i nogle af de andre køkkener. Morten Ulrik vil
gerne lytte til forslag om omstrukturering af ressourcer, hvis vi kan se
muligheder.
8. Studerende/elever
- Maria fortæller om hendes projekter her i huset, de planer hun har for
fremtiden samt hvordan hun har det fysisk.
9. En positiv historie
- Jens fortæller en positiv historie fra en aftenvagt.
- Charlotte fortæller om turen til cirkus, som på alle måder var en kæmpe
succes
- Morten Ulrik roser personalet for vores ambitiøse arbejde på beboernes
vegne.
10. Eventuelt
- Morten Ulrik fortæller, at vi næste gang modtager tre SOSU-elever og
en pædagog studerende.
11. Evaluering
- Alle er enige i, at det er et godt møde.
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