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Forum: Beboer og pårørenderådsmøde Albertshøj 

Tid: Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 17.00 – 19.00 

Sted: Loungen i Sundhedshuset, der serveres Smørrebrød. 

Mødet er kun for de pårørende, der er valgt fra hver gruppe. Alle er 

velkommen til at komme med emner der ønskes behandlet i rådet, 

som enten afleveres til en pårørenderepræsentant eller til 

referenten, 14 dag inden mødeafholdelse. 

Deltagere: Mona Funch – Jane Rostock – Mette Christensen 

3. sal pårørende: Michael Petersen 

4. sal pårørende: Jette Olsen  

5. sal pårørende: Charlotte Simonsen 

Ældrerådet Vinni Kipsø 

Afbud: Pårørende Jette Olsen, Alic Haugaard, Per Nørklit og 

Albertshøjvenner Lisbeth Lønborg 

Referent: Karin Raasdal Hansen  

A. Dagsorden 
 
1. Velkomst v/ Mona Funch  

Karin var ordstyrer og referent 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt dagsorden til dette 

møde. 
Ingen kommentar til referat og ingen ting til evt. 

 
3. Opsamling fra sidste møde. 
 

Infoskærme opfølgning. v/ Mona Funch 

Der er igangsat en proces for at få skærmene på Plejeboligområdet til at 

fungere. En af de store udfordringer er at, processorerne bag skærmene let 

går i stykker og at man dengang man byggede huset og købet skærmene, 

ikke indgik en serviceaftale med firmaet. Nu er det alt for dyrt at få 

processerne lavet og at indgår en serviceaftale.  

Derfor har vi, sammen med Sundhedshuset, søgt udvidelse af budgettet 

2020 på kr. 200.000,- pengene er bevilliget. For pengene købes der nyt og 

det forventes at der i løbet af 2020 kommer til at være skærme der virker. 

 

Arbejde hver 3. weekend: Evaluering, arbejdsmiljø, sygefravær og 

rekruttering v/ Julie Mortensen og Jane Rostock 

 

Alle medarbejder har fået lov til at vælge om de vil arbejde hver 2. eller hver 

3. weekend. De nye planer er opstartet i september, der hvor vi på 

nuværende tidspunkt kan se en gevinst, er at vi har flere i fremmøde i dags 

timerne, da der er mindre fridage at planlægge for dem der arbejder hver 3. 

weekend. Ikke alle har ønsket at arbejde hver 3. weekend, de individuelle 

hensyn vi tager gir et bedre arbejdsmiljø. 
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Vi har pt. Ingen ledige stillinger, så måske dette fremover vil blive nemmere 

for os at rekruttere, hvilket vi er overbeviste om.  

Nogle medarbejder er blevet overrasket over at de nu arbejder flere dage i 

træk, i de uger de ikke arbejder i weekenderne. 

Punktet sættes på dagsorden til næste møde, for en opfølgning om hvordan 

det går. 

 

Opfølgning fra beboermøder om markering ved indflytning og 

dødsfald v/ Jane Rostock 

 

Der har været talt om det var en god ide at skrive i beboerbladet når nye 

beboer flytter ind og når beboer går bort. Beboerne har udtrykt at det er 

vigtigt for dem at vide når deres naboer går bort og når der flytter nye ind. 

For nye beboer har det været vigtigt at de bliver taget god imod. 

I de fremtidige beboerblade vil der fremover blive skrevet når der kommer 

nye beboer til. 

På 3. sal har man markeret dødsfald med et billede og lille ledlys i 

opholdsstuen. 
 
4. Nyt fra Albertshøj. Hvad er der sket siden sidst 
 

Oplæg til ny forretningsorden v/ Mona Funch 

Administrationen har kommet med et oplæg til en ny forretningsorden, der 

blev forslået at der ved næste valg vælges suppleanter, som kan træde til 

ved fravær og ved frafald. Det tilføjes forretningsorden, at der fremover 

vælges suppleanter. 

På beboermøderne taler vi med beboerne om de kunne ønske at deltage i 

rådet. 

  

Budget proces: Kan og skal opgaver og høringssvar v/ Mona Funch 

Der har været udarbejdet en kan og skal analyse, som en bundet opgave 

fra kommunalbestyrelsen. Denne analyse er brugt af politikkerne som et 

arbejdsredskab, til at se på hvilke opgaver der lovmæssigt skal udføres. 

I den indgået budgetaftale, som endelig vedtages den 5. november, er der 

besparelser på plejeboligområdet på følgende områder: 

3,6 årsværk skal spares væk i normeringen i Humlehusene. 

Midlerne til aktivitetsmedarbejderne på hele plejeboligområdet er blevet 

mindsket til kr. 800.000,- 

Dvs. på hele plejeboligområdet skal der spares ca. 10 stillinger væk. 

MEDudvalget er orienteret og der er opstillet kriterier medarbejderne. 

Vi er meget kede af at vi skal af med nogle af vores aktivitetsmedarbejder, 

og vi vil blive udfordret i forhold til koordinering med frivillige. Her kan 

nævnes Cykling uden alder, Præster, Frivillige og Albertshøjvenner, men 

selv følgelig også i mange andre henseender.  

Plejeboligområdet har i budgetforliget fået tildelt midler til at beholde 

plejehjemslæger i 2 år endnu, samt er der to aflastningspladser i 

Humlehusene blevet gjort varige. 

 

Cura v/ Mette Christensen 

Med vores ”nye” dokumentationssystem CURA, er kommet godt i gang, 

men vi  skal bruge mere tid end vi havde forventet, til at blive gode til at 

bruge systemet. Vi har uddannet superbruger i alle grupperne, vi har fået 
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alle oplysninger fra det gamle system over i det nye. Systemet gir mulighed 

for at der stå oplysninger om beboeren eks. hvordan man vil vækkes om 

morgenen, om man vil ha gardinerne trukket fra og andet. Oplysninger der 

gir os indblik i den enkelte beboer og som gør det nemt for eks. for vikar at 

træde til. Vi er ikke helt i mål endnu, men vi arbejder målrette på det. 

 
5. Nyt fra Ældrerådet. 

Der er brugt tid på høringssvar og budgetter 
 
6. Nyt fra Albertshøjvenner 

Lisbet var desværre ikke tilstede. 
 

7. Mødedatoer for 2020 
Uddelt og vedlægges referat. 
 

8. Evt. 
Et ønske at haven bliver gjort klar til næste år, med sansehave og blomster. 
 
Der blev spurgt om den evt. manglende vinduespudsning, pga. 
renoveringen, og som der er betalt for, vil blive krediteret. Det undersøges 
til næste gang, om der ikke har været pudset vinduer efter aftalen hver 3. 
måned, eller om der har været færre pudsninger. 
 
Det blev oplyst at man kan frasige sin fastnet betaling hos You See, hvilket 
gør betalingen billigere. Og at man kan tilvælge TV2 Charlie og Nordick i 
den nye grundpakke fra You See.  
 

  
 
Næste møde er den 27. februar 2020. 
 
 

 
Med venlig hilsen  
Mona Funch 


