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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 bruger-

pårørenderådet samt to suppleanter.  

 

Siden sidst 

 

Der har været inviteret til pårørende aften den 26. oktober 2016. Det blev afholdt i dagcenteret 

hvor brugerpårørende rådet havde besluttet, at servicepakkerne betalte for et stykke brød med øl, 

vand og efterfølgende kaffe. Der var bred enighed hos de fremmødte om at succesen skal 

gentages til foråret, invitationen følger. Desuden kom det frem fra nogle pårørende at de var 

villige til at bidrage til forskellige arrangementer også rent musikalsk.  

 

Der starter en praktikant Peter på 2. sal den 29. november der skal deltage i aktiviteter på 

afdelingen og på tværs i huset. Peter er uddannet organist og vil gerne spille for vores borgere 

onsdag og fredag til vores aktiviteter i det omfang at det er muligt.  

 

Kommende arrangementer 

Arbejdersangkoret kommer den 7. december kl. 15.00. Efter optræden fordeler koret sig på alle 

tre etager, der vil være vært med en kop kaffe og æbleskiver.  

 

Der vil være Lucia-optog den 13. december på alle tre etager.  

 

Traditionen tro afholdes der æbleskivegilde den 15. december kl. 15.00 opslaget er på 

hjemmesiden.  

 

Hvis der er pårørende, der deltager i spisning den 24. og 31. december om aftenen, bedes de rette 

henvendelse til personalet på afdelingen senest den 1. december, da der skal bestilles mad.  

 

Stuen afholder julefrokost for borgerne den 8. december.  

1. salen afholder julefrokost for borgerne den 6. december. 

2. salen afholder julefrokost for borgerne den 14. december. 

 

Udover ovenstående julefrokost vil der i juledagene også være kræset ekstra om borgerne i 

forhold til julemad, slik og hvad der ellers hører til.  



Nyt/idéer fra pårørende 

 

Vi hører gerne fra jer - både emner til avisen og evt. udformning af denne. 

 

Nyt fra sektionsleder 

 

Hjemmeside 

Hjemmesiden er til stadighed under udvikling, vi er meget modtagelige for input til hjemmesiden. 

Med stor fordel er vores hjemmeside et besøg værd. Link til hjemmesiden:  

http://www.svendborg.dk/borger/seniorer-og-aeldre/boliger/demensboliger/aldersro 

 

Anmeldte dialogmøder 

Der bliver sendt invitation ud i løbet af november med afholdelse af dialogmøde i december. Der 

har netop været uanmeldt kommunalt besøg den 15. november. Dialogmøderne, ældreboliger og 

skærmet enhed plejer at blive afholdt hver for sig. I år vil dialogmøderne blive slået sammen til et 

møde, selvfølgelig med afsæt i de to uanmeldte besøg.  

 

Gudstjeneste 

 

Vi har den glæde, at Hanne Wieland afholder gudstjeneste i blok 8 den 3. onsdag i lige måneder, 

næste gange bliver den 21. december kl. 14:00.  

 

Hannes klumme er vedlagt avisen. ”December er familiens, hjerternes, følelsernes tid” 

 

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.  
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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 

Helhed i opgaveløsningen 
 

Arbejde ud fra kommunens målsætninger 

og kvalitetsstandarder. 
 

Vi tilstræber en optimal løsning ud fra de 

ressourcer vi har til rådighed. 
 

Være gode til at bruge hinanden og på 

tværs af uddannelserne og have en positiv 

indstilling. 

 

Borgeren i centrum 
 

At værdier og respekt afspejles i de handlinger vi 

foretager med udgangspunkt i den enkelte 

borgers behov og ressourcer. 
 

Samarbejde med borgere og pårørende således 

at der udvises gensidig respekt. 
 

At personalet tager udgangspunkt i deres  

faglige viden således at borgeren vejledes  

og støttes bedst muligt. 

 

Trivsel 
Medindflydelse på arbejdssituationen. 

 

Arbejde anerkendende. 
 

Møde med positiv ånd. 
 

Åben for rokeringer så alle kender alle 

borgere/personale. 
 

At man tager godt imod  

nyt 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. 
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