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Nordmarks Allé 1
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albertslund@albertslund.dk
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Forum: Beboer og pårørenderådsmøde Albertshøj
Tid: Torsdag den 27. juni 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. 

Deltagere: Mona Funch – Jane Rostock – Julie Mortensen – Mette Christensen
3. sal beboer:  
3. sal pårørende: Michael Petersen
4. sal beboer: 
4. sal pårørende: Jette Olsen 
5. sal beboer: 
5. sal pårørende: Alic Haugaard – Charlotte Simonsen 
Ældrerådet Vinni Kipsø og Albertshøjvenner Lisbeth Lønborg

Afbud: Per Nørklit, Karin Raasdal Hansen
Referent: Julie Mortensen

1. Velkommen v/Mona
Valg af ordstyrer er Mona.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde, samt dagsorden til dette 
møde.

Referatet er godkendt.

3. Opsamling fra sidste møde
 Arbejde hver 3. weekend/ 
Fra 1 september 2019 starter Albertshøj 3. 4. 5. sal, i hver 3 weekend rul.
Rul udarbejdet efter ønsker fra medarbejderne omkring frekvens af weekender.

 Tag terrassen/ 
Planlagt at tilplante, sker i de næste uger, opgaven er lagt hos 
aktivitetsmedarbejderne. 
Der er planter der først bliver plantet i efteråret i forhold til vækst sæson.

4. Nyt fra Albertshøj. Hvad er der sket siden sidst
 Infoskærme forhallen og på Albertshøj
Der har været møde med firma omkring opsætning på info skærme på 
Albertshøj.
Vi afventer It og deres Rolle, Vi er i kontakt med firmaet der leverer programmet 
til skærmene
Der arbejdes på at få skærmene klar efter sommer.
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 Status på det nye omsorgssystem/
Vi arbejder løbende på at forbedre vores arbejde med CURA, som er vores 
omsorgssystem/Journal. CURA kan hjælpe os med at strukturere vores 
opgaver.

 Oplæg til ny forretningsorden – hvor der skal tages stilling til, hvordan vi får 
nye medlemmer mellem valgperioden.

Der er valg til beboer repræsentant i foråret 2020, på afdelingerne 3. 4. og 5. 
sal.
Vi er enige om at beboerne skal vælges for en periode, og vi ikke inviterer 
medlemmer ind midt i perioden.
Vi vil gerne have beboerne med, det har stor værdi, det er dem der bor her.

 Info om regnskabsgennemgang fra OK bolig/
Vi har forventning om og håber at der kommer en repræsentant ved næste 
møde og laver regnskabsgennemgang.

5. Nyt fra rådene bordet rundt.

Albertshøj Venner.
Planlagt tur til Birkegårdens Haver i Ruds Vejby.
Der har været udfordringer med at søge midler i fonde i forbindelse med turen.
Men turen bliver afholdt til 14.8

Længere snak omkring Albertshøj Venner og deres arrangementer i huset.
Måske skal vi gentænke arrangementerne i huset og lave mindre 
arrangementer for beboerne, som alle bedre kan overskue at deltage i. 
Vi oplever, at en del beboere finder de store arrangementer voldsomme, og så 
har de ikke lyst til at deltage.

Albertshøj venner inviterer ledelsen til, at deltage ved bestyrelsesmødet den 
11/9 for at tale arrangementerne igennem.

 Bortkommen vasketøj
Oplevelsen er, at der forsvinder vasketøj. Gennemgang af vasketøj-
arbejdsgangen.
Der er forskellige udfordringer med vasketøjsarbejdsgangen.
Blandt andet får vi leveret vasketøjsposer i blå farver, hvilket gør at alle poser 
nu mere eller mindre ligner hinanden, både til institutionsvask og til privat tøj.

Vi ved det her er svært. Vi er opmærksomme på det og vi har løbende fokus på 
dette.
Det lyder som om alle ved bordet godt ved, at der er flere fejlkilder når vasketøj 
skal ud af huset og retur igen.

 Flag på fødselsdage og de officielle flagdage 
Vi holder os til den tidligere aftale om, at vi ikke flager i flagstangen ved hverken 
fødselsdag eller på flagdage

6. Evt.
 Ønsker omkring meddelelse ved indflytning.
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Vi vil gerne have det i bladet når nye beboere flytter ind, dette er et 
beboerønske.

Ligeledes er der et ønske om, at det markeres når der er beboere, der ikke er 
her mere. 
Evt. markeret med et lille skilt og et lys, at vi har mistet en beboer.

Vi beder aktivitets medarbejderne som afholder beboergruppemøder om de vil 
tale med beboerne om hvordan de ønsker et dødsfald markeret.
Hvilke ønsker har beboerne selv til dette.
Skal dette evt markeres i beboerbladet?

Vi må også respektere, at pårørende kan have et ønske om stilhed omkring et 
dødsfald. 

 Rengøring

Der er klager over rengøringen, det drejer sig om nullermænd, 
saftevandspletter på gulvene.
Nullermænd bag skydedøren.
Sorte toiletter
Støv på hylder og reoler.

Der har været møde mellem ledelsen på Albertshøj og rengøringslederne.
De ovenstående klage punkter blev taget op ved dette møde. 

Der arbejdes på sagen fra rengøringsledelsens side. 
Vi har møde igen efter sommer, for at se på udvikling.

 Rengøring af hjælpemidler

Der ligges ydelser ind i Cura hos borgerne omkring rengøring af hjælpemidler. 
Det vil sige at det er en opgave for vores personale i plejen.
Vi arbejder på, at få en medarbejder til, at udføre opgaven med rengøring, en 

som ikke er direkte forbundet med plejen.

 Udfordringer med reparationerne i boligerne.
Der har været udfordringer med at få udbedret skader. 
Det drejer sig højst sansynlig om at der er ansat ny medarbejder i service 
funktionen.
Det er service funktionen der skal rekvirere håndværkere ikke udføre opgaven.
Der bedes om kontakt information til Service medarbejderne.

Allan Jellesmark, ayk@albertslund.dk
Tim Romar; trq@albertslund.dk

Kontakt foretrækkes pr. mail.

Hørt og Forstået/ af Julie Storgaard Mortensen


