Referat fra Dialogmøde på Krohaven Torsdag d. 21.
november 2019

Deltagere: 6 beboere, 18 pårørende, 2 personale (Birna Kjær, Mie Laursen), Plejeboligleder Kirsten
Sønderby Hansen.

Information fra plejeboligleder Kirsten Sønderby Hansen - Året der gik












Rengøring: Holstebro kommune har opsagt samarbejdet med Toves rengøring. Rengøringen
varetages af servicemedarbejder Andy Rønnow.
Maden: Hen over sommeren har vi fået maden fra Lemvig kommune, da Det gode køkken i
Holstebro har været under ombygning. Vi er, for et par uger siden, igen begyndt at få maden
leveret fra Holstebro.
Grønne arealer: Det er Kaj Beck der holder de grønne arealer omkring Krohaven.
Vennekredsen: Igennem årets løb har vennekredsen lavet arrangementer til stor glæde for
husets beboere. Bl.a. har der været afholdt fastelavn, sommerfest, høstfest, tur til Thorsminde
med spisning. I næste uge pynter de op til jul og d. 12/12 afholdes der julefrokost for beboere
og pårørende. (Husk tilmelding).
Assisterende plejeboligleder: D. 1/1 2020 starter Bente Nikolajsen som assisterende
plejeboligleder i Krohaven, Center Vest og Ulfborg aktivcenter.
Nyt kontor/stue: For at personalet kan være mere synlig for beboerne og de pårørende, har vi
flyttet skrivebordene ud i den lille stue, hvor personalet vil opholde sig ifm. dokumentation. I
samme rum er der sofaer og stole, som beboerne kan sidde i, hvis der er behov for ro eller
tættere kontakt med personalet. På det gamle kontor vil Plejeboligleder Kirsten Sønderby
Hansen indrette kontor. I samme rum vil der blive etableret frisørsalon, som benyttes af husets
frisør, som kommer fast i huset.
Flere elever: I 2020 vil der komme flere elever i Krohaven. Dette er generelt for hele
kommunen.
Cykel: I foråret søgte vi en fond for 44.000 kr. til en elcykel, så beboerne kunne komme ud i
naturen. –Og det fik vi! Vores fine røde cykel kom i september og Birna har haft nogle af
beboerne med på cykeltur. En dag i oktober kom der tre cykler incl. chauffører fra Lemvig
Kommune. Sammen med Birna cyklede de ud på tur med madpakker og sodavand. Det var
beboere fra Lavendelhaven der var med denne dag.
Der er ønske om, at der evt. kunne starte et hold med frivillige op, som kunne cykle med husets
beboere.

Hvordan er din hverdag? Har du ønsker til ting, der kunne gøre hverdagen bedre?
Der bliver givet udtryk for, at beboerne er glade for at bo på Krohaven. Det er et godt sted og de er
glade for personalet.

Hvordan er maden? Har du ønsker til specifikke retter?

Beboerne giver udtryk for, at det er godt, at vi igen får maden fra Det gode køkken i
Holstebro –i stedet for
Lemvig kommune. Maden har mere smag og er bedre smagt til.

Der komme forslag til, at der bliver talt om yndlingsretter ved indflytningssamtalen,
så køkkenet kan informeres herom. Evt. skrive dette under livshistorie.
En pårørende spørger til, hvorfor der ikke står frugt fremme. Dette undersøges med
køkkenet.

Kunne du ønske dig andre aktivitetstilbud?
Der kommer ingen forslag fra beboerne.

Hvordan er det at komme på Center Vest som pårørende?
De pårørende giver udtryk for, at det er et godt sted at være pårørende. De føler sig velkommen.
Drikkelse: Der er et ønske fra de pårørende, om der kunne stå et bord med vand og saft, så de kan
hente drikkelse til deres familiemedlem.
Statussamtale: De pårørende ønsker en tættere kontakt med Krohaven. Dette omhandler statussamtaler
hver halve år. Der følges op på dette.
Nyhedsbreve: Der er ligeledes et ønske om nyhedsbreve x 4 hver år. Dette er generelle nyheder, -og
ikke personbestemte.
Genbrugsbutik: En pårørende forslår, at der laves en genbrugsbutik, hvor beboerne kunne handle gratis.
Det kunne f.eks. være tøj, der ikke blev brugt mere. Forslaget bliver modtaget, men Krohaven har store
pladsproblemer, så hvis dette forslag skal virkeliggøres, skal der tænkes kreativt.

