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Referat 
Husmøde i enhed 1.1 

Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 
 

Deltagere Svend, bolig 7 

 Anker, bolig 11 

 Torben, bolig 4 
 Børge, bolig 1 

Gerda, bolig 5   
Arne, bolig 6  

Erik, bolig 8 
Ove, bolig 10 

Tenna, bolig 12 – samt søn Ole og svigerdatter Annbeth 
Conny Hansen (tværgående vagt) 

Anette Lundbøl (aftenvagt) 
 Mette Kristensen (enhedsansvarlig og referent) 

 Helle Lund (plejehjemsleder) 
  

  

Pkt. 1 Opsamling fra sidst  
 

Helle påskønner meget, at pårørende deltager i mødet.  

Tak for sidste møde, som var rigtig hyggeligt. 
 

Snak om foderbræt ved fælles terrasse. Der er pt. in-
gen beboere som ønsker dette, da alle synes, de har 

stor glæde af vores høns i stedet. 

 
 
Pkt. 2 

 
 
Livet i enheden/stort og småt 
 

 Beboerinddragelse/ 
Hvordan går det? 

Der er som altid fokus på, at beboerne inddrages i 
hverdagen og det er blevet en naturlig del af enhedens 

daglige gøremål.  
Beboerne er positive og vil gerne udføre de gøremål, de 

kan. 
Nogle beboere har stadig faste opgaver i enheden og 

ønsker at fortsætte med det. 
Beboerne bliver efter individuel formåen inddraget i den 

personlige hygiejne og de daglige gøremål i egen bolig, 
f.eks. vasketøj og rengøring. Det beboerne kan selv be-
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skrives i døgnrytmeplanen.  

 
I fremtiden bliver beboerne direkte inddraget, når per-

sonalet og beboer i ”samråd” kontakter læge og doku-
menterer dette. 

Personalet vil tage telefon og computer med ind i boli-

gen, når der skal ringes til læge og andre samarbejds-
partnere, så man kan være med i samtalen med lægen 

osv. Det handler om indflydelse og medbestemmelse 
for eget liv. 

 
Naboskab og socialt liv 

 
Der er et stort sammenhold i enheden. 

Beboerne tager sig af hinanden og hjælper hvor de kan. 
Om aftenen er der stadig tv-hygge i fællesrummet. 

 
Aktiviteter 

 
Julen står lige for døren og de forskellige arrangemen-

ter er planlagt. 

Hold øje med opslag på gangen, da der kommer mange 
informationer omkring Mortens aften, Julestue osv. 

Der bliver arrangeret bustur, hvor enheden selv skal 
hente juletræ. Juletræet pyntes af beboere og persona-

le sammen. 
 

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 – f.eks. skoven, stranden, Espergærdecenteret eller 

ud og spise is. 
 

Der er arrangeret en bustur for alle beboere på Falken-
berg d 27/10, hvor der er lejet en bus med guide. Tu-

ren går langs Strandvejen til København. 

 
Beboerne i enheden vil gerne deltage at deltage i ar-

rangementer, busture og især dans med Fru. Bugge. 
 

Vi har fået ny bålplads nede ved dagcentret, det glæder 
vi os til at tage i anvendelse især næste sommer. 
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Mad og måltider 

 
Der har været frustration over tilberedningen af af-

tensmaden. 
Svend fortalte ved sidste husmøde, at aftensmåltidet 

ikke var hyggeligt, da beboerne fik maden smurt på 

platter. Maden var hurtigt overstået i stedet for, at det 
inviterede til hyggeligt samvær. 

Aftenpersonalet kunne nikke genkendende til dette.  
 

Dette har personalet handlet på og køkkenet blev in-
volveret. Nu smører beboerne som udgangspunkt sin 

mad selv. Dem der ikke kan, får naturligvis hjælp.  
 

Hvordan synes I aftenmåltidet er nu? 
Alle synes det er blevet hyggeligt at spise sammen om 

aftenen og mange sidder og snakker sammen i stedet 
for at have fokus på at smøre sin mad. 

 
Svend er glad for, at personalet har lyttet til kritikken 

og har ændret på aftensmaden. 

 
Flere giver udtryk at maden på Falkenberg er god og at 

det er dejligt at der er mulighed for at få lun ret  om 
aftenen 2 x om ugen. 

 
Kaffekasse 

 
Pårørende opfordres til at ”spytte” i bøssen, når de 

drikker kaffe.  
Kaffepengene går til hygge i enheden, blomster, pynt, 

drikkevarer (øl eller vin) og søde sager til aftenhygge. 
 

Tak til pårørende som er søde til at putte penge i vores 
røde gris – det nyder beboerne godt af  

 

 

Pkt. 3 Diverse aktuelle emner/Helle orienterer 
 
Billeder af personalet 

 

Det har været et stort ønske for beboere og pårørende, 
at de kunne se, hvem der arbejder på enheden.  

Der er nu kommet billeder op på gangen af alle perso-
naler i enheden med navn, så I alle kan se hvem vi er. 

Alle er enige om, at dette er rigtig godt. 
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Kommunalt tilsyn 
 

Vi har haft uanmeldt kommunalt tilsyn 
 

Vi ligger i den næstbedste kategori og vi har kun fået få 

anmærkninger. 
 

De anmærkninger der har været, drejer sig om doku-
mentation. Der er mange krav, og vi arbejder meget 

målrettet på, at dokumentationen lever op til disse 
krav.  

Rapporten ligger på vores hjemmeside, så man kan læ-
se den der. 

 
Besparelser 

 
Af hensyn til overholdelse kommunens samlede budget, 

har politikerne vedtaget forskellige besparelser, også 
på ældreområdet. 

I 2015 har politikerne besluttet, at sænke serviceni-

veauet for psykisk hjælp og støtte til beboere med det 
bedste funktionsniveau. Det drejer sig om ca. 2 stillin-

ger på Falkenberg samlet set. 
 

Antal af dagcenterpladser sænkes, det er pt. ukendt 
hvor mange pladser, vi fremadrettet får på Falkenberg. 

 
Projekter og strategikort 

 
Personalet har som nævnt på sidste møde arbejdet 

med 6 emner i 2014. Alle handler på en eller anden 
måde om at bidrage til størst mulig livskvalitet hos be-

boerne. 
 Inddragelse af beboeren i hverdagslivets opgaver 

 Forebyggelse af at beboerne indlægges 

 Fokus på arbejdet med at nedbringe sygefravær 
hos medarbejderne 

 Kost til småtspisende beboere 
 Indførelse at digital post 

 Øge IT kendskab hos medarbejderne 
 

Vi har pt. i gangsat drøftelse af hvilke emner, vi skal 
arbejde med i 2015. 
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TUS – team udviklingssamtale 

 
Personalet i 1.1 har været til TUS. Her har vi særligt 

talt om god kommunikation både personalet imellem og 
til beboere og pårørende. 

Vi har indgået forskellige aftaler i enheden. En af disse 

er, at vi vil have fokus på beboerinddragelse og blive 
bedre til at kommunikere dette budskab. 

 
Tværgående vagt 

 
Som nævnt har regeringen i forbindelse med finanslo-

ven 2014 vedtaget, at bevillige en milliard til ældreom-
rådet. Dette har Falkenberg fået glæde af. Vi anvender 

puljen til medfinansiering af en tværgående vagt. 
Formålet er, at skabe mere ro i vagtovergange, mere 

tid til beboerinddragelse, mere hygge og ro ved af-
tensmåltidet.  

 
Efter indførelsen af vagten er der mere liv i huset om 

eftermiddagen og ro om aftenen. Vagten deltager også 

i arrangementer om eftermiddagen og aftenen til stor 
glæde hos beboerne. 

Vagten går på skift mellem medarbejderne. 
 

 
Emner fra beboere og pårørende 

 
Tennas pårørende gør opmærksom på at mobilnetvær-

ket er meget dårligt. Det kan være svært at få fat i de 
beboere, som har mobiltelefon. 

 
Samtidig har de oplevet at enhedens telefoner skratter 

under opkaldet. 
Helle og Mette vil gå videre med dette. 

 

 
Husk at drøfte referatet fra mødet, samt notere 

forslag med emner til mødet løbende. 
 

 
 


