Referat fra dialog møde på Krohaven
Dato:
D. 9. december kl. 16.00 – 19.00
Sted:
Dagcenter på Krohaven
Referent: Maj-Britt Hjortmose/Bente Nikolajsen
Program:
Velkomst og kort information ved assisterende plejeboligleder Bente
Nikolajsen
Corona situationen:
Der er stor fokus på forebyggende aktiviteter som fx brug af mundbind, quicktest, sprit
af flader, udluftning mm.

Rekrutteringsudfordringer:
-

-

Der informeres om at rengøringen i Krohaven halter på baggrund af
rekrutteringsproblemer
Lone fra køkkenet er sat op i tid og skal varetage rengøringen hos beboerne. Mie fra
plejen varetager rengøring af fælles arealer Mie har den sidste tid været inddraget i
plejen på bekostning af rengøring.
Opfordring til deltagerne ved dialogmødet om de kender nogen der kan/vil arbejde
faglært/ufaglært i Krohaven.
Det er svært at rekruttere personale på grund af de små årgange pt. og mange
seniorer er gået på efterløn/pension. Mange jobs for de unge mennesker at vælge
imellem. Det er et landsdækkende problem, som også rammer andre erhverv.

Jul
-

Jul for beboerne d. 24. december afholdes til middag, hvor der spises and og danses
om juletræ.

Temadage for pårørende i 2022
-

Bente introducerer til temaeftermiddage for pårørende.
”Hvad vil det sige at bo i plejebolig?”. Afvikles i fælles huset på Mellemtoft (se
vedhæfte invitation)

Præsentation og information fra Centerleder Anni Schøtt
-

Anni Schøtt har en meget bred erfaring indenfor såvel social som ældreområdet og har
lang erfaring med ledelse og har flere lederuddannelser.
AS brænder for at beboer og personalet skal have det godt

Den fremtidige plejeboligledelse:
-

-

Siden 1. september har der manglet en leder på Krohaven og Center vest. Sine
Snejbjerg Ulfborg Aktiv center er konstitueret
Det er politisk besluttet at ledelsen på plejeboligområdet skal styrkes. Der skal være
ledelse på alle plejecentre og på de store centre, skal der ansættes 2 ledere.
Forhåbentlig kommer der stillingsopslag inden nytår. Der er tilført 2 millioner til
ældreområdet (både hjemmepleje og plejeboliger)
Assisterende plejebolig stillinger nedlægges i forbindelse med ovenstående.

Bruger/pårørende råd:
-

Består af 1 repræsentant fra ældrerådet,
1 repræsentant fra vennekredsen
4 repræsentanter af borgere og/eller pårørende
1 medarbejderrepræsentant
Der afholdes 4 møder pr. år a ca. 2-3 timers varighed
Der kan drøftes stort og småt, fx aktiviteter, mad mm.
Man bliver valgt for 2 år af gangen
Der blev afholdt valg på stedet til bruger/pårørende råd og følgende er valgt ind:
Annalise (Hannes pårørende)
Gert (Karins pårørende)
Vibeke (Lars’ pårørende)
Inge (repræsentant fra vennekredsen)
Bente Nikolajsen, ass. Plejeboligleder
Maj-Britt Hjortmose sygeplejerske.
Maren beboer har efterfølgende sagt ja til at være med i bruger/pårørende råd
1. møde afholdes sidst i januar 2022

Information fra Ældrerådet ved Mette Bille
-

Info ved repræsentant i ældrerådet Mette Bille

-

Mette Bille fratræder – Karen Haurum tiltræder som ny repræsentant

-

Ældrerådet er talerør for alle borgere over 60 år i kommunen

-

Ældrerådet rådgiver byrådet om de ældre over 60 år i kommunen

-

Giver modspil til politikerne

-

Der er lagt budget 21/22, men ældrerådet har ikke haft den store indflydelse herpå

Information fra vennekredsen ved formand Inge Christensen
-

-

De fleste er nye i vennekredsen, men de arbejder godt sammen.
Krohavens venner, man kan tilmelde sig på Facebook
Pris 50 kr. pr. år i kontingent
Den 28.01.22 afholdes næste generalforsamling.
Der har ikke været så mange arrangementer i Krohaven pga. Corona.

-

Frivillige har pyntet op til jul
Vil gerne søge fonde for at skaffe midler til nyindkøb

Dagligdag på Krohaven
Information om aktiviteter ved Trine Skelkjær
-



Trine står for aktiviteter i Krohaven
Er i Krohaven 3 formiddage pr. uge – 7 timer i alt.
Der afholdes fællessang x 2 pr. uge
Trine gør meget ud af 1:1 kontakt med beboerne. Er meget opmærksom på den
enkeltes behov her og nu
Eksempler på aktiviteter i Krohaven:
Fejring af befrielsen
Følger årshjulet, årstiderne fejres mm.
Gudstjeneste x 1 i måneden. Præsten kommer til Krohaven
Information om aktiviteter i Krohaven (de større arrangementer) hænger på dørene
ned til gangene. Hvad med de pårørende der bor langt væk?
Det kunne være en løsning at skrive dato for arrangementerne ind i nyhedsbrevene
hvad de ønsker fremadrettet.

Forslag til aktiviteter/arrangementer
Pårørende vil gerne have arrangementskalender sendt ud, så de evt. kan deltage



Glemme/gemme kasse ved Birna Kjær




Kasse med glemte sager står på personalekontoret
Personalet lægger sager i kassen som ikke umiddelbart har en ejermand, og pårørende
opfordres også til at komme med ting hvis det ikke hører til hos deres pårørende.

Hvordan er det at bo på Krohaven?
-

Ønsker fra pårørende:

-

Afholdelse af opfølgningsmøde efter et stykke tid efter indflytning i Krohaven

-

Ønske om øget informationsniveau, det opleves sommetider at beskeder skal gives til
personalet x flere gange.

-

Der er stor ros til personalet med kontaktpersonsordning. Det giver ro og tryghed for
de pårørende.
Pårørende foreslår om andre faggrupper kunne komme og hjælpe i fx spisesituationer.
Stor ros til køkkenet. Der er stor tilfredshed med maden
Frivillighed – en måltidsvært som kunne holde en samtale i gang omkring
middagsbordene
Der skal gerne komme gang i nyhedsbrevene igen. Gerne 1 gang i måneden

-

