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Referat 
Husmøde i enhed 2.2 

mandag den 18. marts 2014 kl. 17.00-19.00 
 
Deltagere  

 Grete, bolig 13 
 Isa, bolig 14 – samt søn Neel. 

Ingrid, bolig 16 – samt datter Mette 
Solveig, bolig 17  

 Eskild, bolig 18 
Inge Svendsen, bolig 19 – samt datter Lone 

Dan, bolig 20 

Henny, bolig 22 – samt datter Karen 
Kjeld, bolig 23 

 Svend Werner, bolig 24 
 Jeannet (enhedsansvarlig) 

Kirsten E (aftenvagt) 
 Helle Lund, (plejehjemsleder) 

  
  

Pkt. 1 Opsamling fra sidst  
 

Helle påskønner meget, at pårørende deltager i mødet. 
Tak for sidste møde, som var rigtig hyggeligt. 

Præsentation af ny enhedsansvarlig Jeannet Winther pr. 
d.01/01-2014. 

Jeannet kommer fra enhed 1.1 og har været glad for den 

varme modtagelse fra både beboere, pårørende og per-
sonale. 

Jeannets plan i den næste periode er, at komme ind til 
alle beboere og få en lille snak, så hun kan lære alle at 

kende. 
Pårørende har udvist stor forståelse for, at Jeannet ikke 

kan svare på alle spørgsmål endnu.  
 

Kirsten Edelskjold er begyndt i aftenvagt pr.17/3 2014 i 
lige uger, dette er vi glade for, da Dorte Højer er ophørt 

 
Vi har haft besøg af Karins hund/hest Douglas, som er 

blevet varmt modtaget og næsten fast inventar i enhed 

2.2. 
 

Det er nu afprøvet for anden gang, at husmøderne er 
lagt omkring aftenstid, dette har været en stor succes 
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for både beboere og pårørende, at kunne sidde og hygge 

sammen om et aftensmåltid. 
 

Pkt. 2 Livet i enheden/stort og småt 
 

 Beboerinddragelse/ 

Hvordan går det? 
Alle synes, det går godt. Alle er glade for at bo på Fal-

kenberg. 
Dan, Grete og Eskild der er de ”nyeste” indflyttere, syn-

tes de har fået en god modtagelse og er faldet godt til. 
Der er stadig beboere der mangler indflytningssamtaler 

og 3mdr. opfølgningssamtaler. Jeanett planlægger sna-
rest. 

 
Vi taler om, at beboerne skal hjælpe til med de daglige 

gøremål i enheden, ud fra de ressourcer de har. Medar-
bejderne synes, at det er svært, at få beboerne med på 

ideen. Igen drøfter vi, at man skal, når man kan men, at 
det kan være forskelligt, hvad man kan fra beboer til be-

boer og fra dag til dag. Lige meget alder kan man godt 

give en lille hånd i enheden. 
 

Beboerne skal også deltage i de daglige gøremål inde 
hos sig selv, oprydning, blomster, tørre støv af, vaske 

tøj mv. igen efter evne.  
 

Inge fortæller, at hun syntes det er svært at nå, at hjæl-
pe til, da hun går til træning og mange aktiviteter i dag-

centeret og det skal selvfølgelig prioriteres. 
 

Naboskab og socialt liv/ 
Mange beboere spiser sammen ved måltiderne. 

Om aftenen vil beboerne helst ind til sig selv. Det er kun 
nogle få der bliver tilbage i fællestuen og ser tv. 

 

Aktiviteter/ 
Julen har indeholdt mange aktiviteter og der er blevet 

hygget i enheden. 
 

Der har været holdt Fastelavn, hvor Ålsgårde børnehave 
kom og slog katten af tønden.  

 
Hver anden tirsdag har vi bussen 

Kørestolsbrugere deles om at komme med. 
Hvis der er forslag til, hvor vi skal hen, så kom med en 

ide – skoven, stranden, Espergærdecenteret på shopping 
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eller ud og spise en is. 

Den anden tirsdag tilbydes fast gåtur i området. 
Helle foreslå foderbræt på enhedens terrasse. 

Der kommer ca. 900 fra en fond, som vi i enheden mu-
ligvis kan bruge på foderbrættet. Men det er op til hver 

enhed at finde ud af, hvad pengene skal bruges til.  

 
Cyklen skal snart luftes, det kunne være hyggeligt, hvis 

der var nogen der vil med ud og cykle en lille tur, når 
vejret også bliver lunere. 

 
Vi får 3 høns i Sansehaven, hvor vi kan få friske æg fra. 

De er en ”gave” fra Socialministeriet  
 

Der er forårs/påskefest d.6/4 for beboere og pårørende, 
så hold øje med opslag. 

 
Mad og måltider/ 

Aftensmaden: Man skal også her selv smøre sin mad, 

hvis man kan. Til de der har svært ved det serveres der 
en platte til hver enkelt (dette afprøves i en periode). 

 
Inge mener rugbrødsskiverne er for tykke. 

Dette vil der blive meldt tilbage til køkkenet v. Jeannet 
 

Vi har afholdt en vinterfrokost i enheden, med lidt lune 
retter, da vi mente der var for lang tid til påskefroko-

sten. 
Dette var et hyggeligt arrangement.  

 
Kaffekasse/ 

Vi opfordrer beboernes gæster/pårørende at putte penge 
i kaffekassen. Beboerne er også selv velkomne til at put-

te i, hvis de inviterer gæster på kaffe. Der er desværre 

ikke mulighed for at få kage i enheden. Det er forbeholdt 
beboerne. Kaffe i termokande og kage kan bestilles og 

købes i cafeen. 
Pengene fra kaffekassen går til hyggelige ting til beboer-

ne, det kan være blomster til altan, vin til maden og 
voksdug til borde. 

Sidst købte beboerne 2 undulater for pengene. 
 

Husregler/ 
Der er lavet fælles husregler på et tidligere husmøde. 

Disse regler hænger ved opslagstavlen på gangen.  
Vi skal alle vise gensidigt hensyn, når vi sidder ude i fæl-

lesrummet.  
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Der skal være plads til os alle. 

 
 

Pkt. 3 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pkt. 4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Emner fra beboerne og medarbejdere 
 

Temadag for alle medarbejdere 

 
Personalet tager på temadag d.21/3. 

Denne dag vil der derfor blive bemandet med vores dyg-
tige afløsere/tidligere medarbejdere. Dagen vil derfor 

blive lidt anderledes end normalt. 
Maden vil være nemt og lækkert i form af pizza og 

ostemadder m.m. 

Cafeen og dagcenteret vil være lukket. 
Vi har derfor brug for at pårørende kommer og giver en 

hånd med at servere kaffe, hygge i dagligstuen eller 
hvad man nu kan finde på. 

Det vil være Susanne, Nicklas og Mie som vil være her i 
enheden, personale som I alle kender. 

 
EVT. 

 
Info om diverse tilsyn/ 

Alle tilsyn kan læses på nettet via vores hjemmeside, 
hvis man ønsker at læse om tilsynene. 

Læs mere i rapporterne på vores hjemmeside www-
plejehjemmetfalkenberg.dk  

 

Trivselsundersøgelse/  størstedelen af personalet har 
svaret på spørgeskemaet.  

Falkenbergs medarbejdere har stor tilfredshed på deres 
arbejdsplads og hiver Helsingør Kommunes gennemsnit 

op. 
 

Triage-projekt/  
Aftenvagterne bliver undervist først, bagefter Ssaérne. 

Formålet er at forebygge indlæggelser.  
Skema på kontoret med 3 forskellige farvekategorier, 

hvor den enkelte beboer sættes ind som de passer, så 
man har ekstra fokus på, hvis en er dårlig. 

 
Tværgående vagter/ dette er under opstart. Mødetid 12-

19.30 

Formålet er mere tid til at involvere beboerne i hverda-
gen, samt mere ro og overskud om eftermiddagen og 

tidlig aften. 
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Digital post pr. 1. november.  
Hvis man ikke har mulighed eller lyst til dette kan man 

søge om fritagelse. 
 

Referent – Jeannet Winther Hansen 
 


