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Referat 
Husmøde i enhed 1.1 

Tirsdag den 28. januar 2014 kl. 17.00-19.30 
 

Deltagere Svend, bolig 7 

 Anker, bolig 11 

 Ib, bolig 9 – samt datter Susanne 
 Torben, bolig 4 

 Børge, bolig 1 
Gerda, bolig 5 - samt datter Lise og svigersøn  

Nete, bolig 6  
Erik, bolig 8 

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. 
 

Præsentation af ny enhedsansvarlig Mette Kristensen 
pr. d. 01/01-2014. 

Mette kommer fra enhed 2.2 og har været glad for den 
varme modtagelse fra både beboere, pårørende og per-

sonale.  
Mettes 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 Mette ikke 
har kunnet svare på alle spørgsmål endnu. Mange op-

gaver er dog ens, men der kan være ting som er nye. 

 
 
Pkt. 2 

 
 
Livet i enheden/stort og småt 
 

 Beboerinddragelse/ 
Hvordan går det? 

Der er altid fokus på, at beboerne inddrages i hverda-
gen og det er blevet en naturlig del af enhedens daglige 

gøremål.  
Beboerne er positive og vil gerne hjælpe, hvor de kan. 
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Nogle beboere har stadig faste opgaver i enheden og 

ønsker at fortsætte med det. 
I forhold til personlig pleje/gøre det man kan selv – Er 

der tid til dette? 
Der gøres rede for, at dette ikke er for at skabe mere 

tid, men at beboeren skal trænes op til at kunne klare 

så meget som muligt selv, for at øge deres livskvalitet. 
Mette Søndergaard – ergoterapeut (specialist i at skabe 

et hjemligt miljø for beboere på plejehjem) har været 
her og set på hvor langt vi er nået med beboerinddra-

gelse.  
Helle fortæller lidt om hvad der står i rapporten og at 

personalet hele tiden arbejder på at blive bedre og få 
nye ideer. Selvfølgelig får Mette Søndergaard kun et 

lille indblik i hverdagen på Falkenberg og kender ikke til 
historierne bag, hvorfor personalet gør som de gør. 

Vi opfatter rapporten, som gode råd til at blive bedre 
og være opmærksomme på nogle ting. 

 
Udpluk fra rapporten ang. enhed 1.1: 

 

Medarbejderne stråler når jeg spørger hvordan de synes det 

går med at arbejde involverende omkring beboerne. De for-

tæller med stor energi om hvordan de har udviklet sig siden 

mit sidste besøg. ”Vi er meget obs. på ikke at stå og klumpe 

sammen i køkkenet – men at sætte os hos beboerne”  
 

Involvering i hverdagens gøremål: 
Beboerne inddrages i små opgaver. F.eks. er det en beboer 

der fordeler servietter ved bordet. En beboer henter sam-

men med medarbejder madvognen.  
 

Samvær med beboerne: 

En medarbejder sætter sig i fællesrum med en stak papi-

rer/post m.m. Her indleder hun samtale med beboer om-

kring madønsker. Der tales lidt om en Tivolitur og medar-

bejderen referer til noget der blev talt om ved sidste husmø-

de. Uanset hvor meget beboeren får med sig, er det et signal 

fra medarbejderen til beboeren om, at han tages alvorlig, 

han spørges, han tages med på råd… flot arbejde. 

 
Pårørende er enige med Mette Søndergaard og genken-

der at personalet er gode til at inddrage beboerne. 
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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, 

hvor der ca. er 5 der deltager dagligt. 

 
Aktiviteter 

 
Julen har indeholdt mange arrangementer og der er 

blevet hygget i enheden. 
Beboerne ønsker flere hyggeaftener. 

 
Gerda ønsker en tur til den blå planet. 

Dette er skrevet på skemaet på gangen ved dagcente-
ret, hvor der er overblik og ønsker om ture ud af huset. 

 
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 eller ud og 

spise is. 
 

Helle foreslår et foderbræt på enhedens terrasse. Der 
kommer ca. 900 kr. 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 på. 

 
Der er forårs-/påskefest d 6/4 for beboere og pårøren-

de, så hold øje med opslag. 
 

Der er teater d 20/2, hvor Helsingør teater kommer og 
underholder. Venneforeningen sælger billetter til fore-

stillingen. 
 

28/2 bliver der holdt fastelavn, hvor Ålsgårde børneha-

ve kommer og slår katten af tønden. 
 

 
Mad og måltider 

 
Der er frustration over tilberedningen af aftensmaden. 

Svend fortæller, at aftensmåltidet ikke er hyggeligt, da 
beboerne får maden smurt på platter. Maden er hurtigt 

overstået, i stedet for at det inviterer til hyggeligt sam-
vær. 

Mange af beboerne ønsker, at det smurte mad bliver 
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anrettet på store fade, så de selv kan tage, hvad de 

ønsker at spise og at ostemadderne kommer på fade 
for sig selv. 

Mette vil snakke med køkkenet, om dette ønske kan 
blive opfyldt. 

 

Aftenpersonalet kan nikke genkendende til dette, og 
synes at aftenmåltidet hurtigt er overstået for beboerne 

og at de prøver at holde lidt på beboerne for hyggens 
skyld.  

 
Jeannet opfordrede beboerne, ved sidste møde, til at 

komme med menuforslag. Dette er resulteret i at bebo-
erne har forslået en vinterfrokost, som enhed 1.1 har 

kommet med menuforslag til. 
Frokosten bliver holdt for beboere og personale d 26/2. 

 
Flere beboere ønsker flere dage med lun ret, især sup-

pe. 
 

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 

nye røde gris – det nyder beboerne godt af  
 

 

Pkt. 3 EVT.futte111 
Futte111 
 

 
Temadag for alle medarbejdere 

Personalet tager på temadag d 21/3. Denne dag vil 
derfor blive bemandet med vores dygtige afløse-

re/tidligere medarbejdere. Dagen vil derfor blive lidt 
anderledes end normalt. 

Maden vil være noget nemt men lækkert f.eks. pizza 
eller kartoffelsalat og frikadeller.  

Cafeen og dagcentret vil være lukket. 
Vi har derfor brug for, at pårørende kommer og giver 

en hånd med til at servere kaffe, hygge i dagligstuen 
osv. 

Susanne kommer ved 16-tiden og hjælper til. Det er vi 
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meget glade for. 

 
 

Husk at drøfte referatet fra mødet, samt notere 
forslag med emner til mødet løbende. 

 

 
 


