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Om bruger-/pårørenderådet
Formål: Bruger-pårørenderådet fungerer som talerør for de svage ældre og deres pårørende og
disses interesser i den enkelte boligenhed.
Kompetence og opgaver: Bruger-pårørenderådet inddrages ved retningslinjerne for den daglige
pleje/omsorgsindsats så som kostplaner, arbejdsrutiner og aktiviteter i den enkelte boligenhed.
Rådet er ligeledes med til at beslutte hvilke ydelser og service, der skal høre under fællesudgiften
samt træffe beslutning om fællesudgiftens størrelse.
Rådet mødes normalt første mandag i marts og september.
Valg: En gang om året i maj indkaldes til vælgermøde. Der vælges tre medlemmer til brugerpårørenderådet samt to suppleanter.

Siden sidst
Koncert for alle borgere Aldersro 8 hvor de borgere der havde mulighed for det deltog. Pårørende
til en borger på 1. sal spillede guitar, violin og sang. Repertoiret bestod af polka og gamle viser og
sømandssange. Traktementet bestod af mousserende vin og kransekage. Borgerne sang lystigt
med efter bedste formåen og enkelte fik sig en svingom. En succes som vi gerne ser gentaget.

Kommende arrangementer
Aldersro 8 har 25 års jubilæum den 1. april 2017 og det bliver naturligvis fejret for borgerne og de
pårørende der har mulighed for at deltage. Der sendes invitation ud.

Nyt/idéer fra pårørende
Under anmeldt dialogmøde den 11. januar 2017 var der pårørende der tilbød sig at være
behjælpelig ved aktiviteter og arrangementer i huset. Ligeledes komme og lave mad til borgerne,
da det har været afprøvet for nylig med stor succes for både pårørende og borgere. Det skal
præciseres, at frivilligheden naturligvis er fra de pårørende, som har overskuddet til det.

Nyt fra sektionsleder
Referatet fra dialogmødet er lagt på nedenstående link:
http://www.svendborg.dk/borger/seniorer-og-aeldre/boliger/demensboliger/aldersro
Som alle nok har bemærket er der gang i ændring af haven mellem blok 8 og blok 6. Der bliver lagt
en del fliser efter pårørendes ønsker, så det er muligt at komme rundt i haven med kørestol. Der
bliver sat tovejsluk på lågen, som bliver sat op ved cykelskuret ved blok 8. Det vil sige udefra lukker
man sig ind på almindelig vis og indefra bliver der tovejs system. Der bliver sat låge op for enden af
blok 6 i forbindelse med drivhuset med samme lukkesystem. Terrassen er udvidet ved drivhuset
med fliser, så det vil være muligt at gøre brug af dette område også. Der vil blive anlagt fliser
under svalegangen ved blok 6 ned mod drivhuset, da det har været et stort ønske fra pårørende at
kunne sidde i skygge om sommeren. Der bliver anlagt fliser ved spilleinstrumenterne og hegnet
rykkes længere tilbage. Der anlægges også fliser på noget af det grønne område, så det vil være
nemt for kørestolsbrugere at komme til og fra rondellen. Der vil blive 3 indgange til rondellen, så
man ikke længere behøver at skulle hele vejen udenom blok 8 for at komme i rondellen. Der vil
blive opsat plantekasser rundt omkring på terrænet.
Jeg har søgt nye udfordringer og tiltræder stilling som sektionsleder i Demensbyen 1. marts 2017,
plejebolig og boliggruppe. Efter ansættelse af en ny sektionsleder vil jeg være her måneder efter,
da jeg skal være mentor for en ny sektionsleder. Ved ansættelse af ny sektionsleder, som bliver
snarest, vil der blive sat et opslag op på informationstavlen på alle 3 etager.
Jeg takker for godt samarbejde igennem årene.

Gudstjeneste
Vi har den glæde, at Hanne Wieland afholder gudstjeneste i blok 8 den 3. onsdag i lige måneder,
næste gange bliver den 22. februar kl. 14:00
Hannes klumme er vedlagt avisen. ”Det går for stærkt”

Generelle aktiviteter
Der er fælles aktiviteter på tværs i huset onsdag og fredag i vores mødelokale, hvor der er musik,
sang og dans, både fra YouTube og sangbog.
Udover er der individuelle aktiviteter på afdelingen, som er behovsbestemt til den enkelte borger.

Borgeren i centrum
At værdier og respekt afspejles i de handlinger vi
foretager med udgangspunkt i den enkelte
borgers behov og ressourcer.

Helhed i opgaveløsningen
Arbejde ud fra kommunens målsætninger
og kvalitetsstandarder.

Samarbejde med borgere og pårørende således
at der udvises gensidig respekt.

Vi tilstræber en optimal løsning ud fra de
ressourcer vi har til rådighed.

At personalet tager udgangspunkt i deres
faglige viden således at borgeren vejledes
og støttes bedst muligt.

Være gode til at bruge hinanden og på
tværs af uddannelserne og have en positiv
indstilling.

Trivsel
Medindflydelse på arbejdssituationen.
Arbejde anerkendende.
Møde med positiv ånd.
Åben for rokeringer så alle kender alle
borgere/personale.

Læring og udvikling
Ordene ”sådan plejer vi at gøre” skal ikke
eksistere her på Aldersro. Her er det legalt at tale
om tingene, både det positive og det negative.
Vi vil være åbne overfor nye idéer og konstruktiv
kritik samt udnytte hinandens ressourcer.
Vi vil stille vores viden til rådighed over
for nyt personale/nye kollegaer.

At man tager godt imod
nyt personale.

Sektionsleder
Pia Skovmøller, tlf. 62 23 66 74, mail: pia.anna.skovmoller@svendborg.dk
Medarbejderrepræsentanter
Jeanne stuen, tlf. 62 23 66 81
Jette 1. sal, tlf. 62 23 66 83
Mette 2. sal, tlf. 62 23 66 85
Bruger-/pårørenderåd for Aldersro 8 demens
Formand Ejnar Hansen, tlf. 40 84 91 24, mail: ejnar@kaervej39.dk
Sygeplejersker
Caroline Pontoppidan og Sabrina Verner træffes mellem kl. 14-15 på tlf. 62 23 66 75

