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Referat 
Husmøde i enhed 1.5 

Tirsdag den 22.03.2022 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Jane og døtre Katrin og Hanne 
Åse og datter Lone, søn Erling 
Hans jørgen og hustru Birgit 

Per og hustru Susanne 
Birthe og datter Mette 
Johannes, Leif og  Ella,  
 

Inger Marie, aftenvagt 
Hanne, tværvagt 
Karina Nevermann, teamleder/referent 

Helle Lund, plejehjemsleder 
 

Pkt. 1  Hverdagslivet på Falkenberg enhed 1.5 v/Karina 
 

Karina byder velkommen  
 
Tak for fremmøde af pårørende, dejligt at se jer igen – og dejligt der er nye pårørende med til mødet 
også  

Velkommen til vores nye beboere Ella og Jane 
 

Vi er i gang igen med en hverdag, der ligner en normal hverdag, hvor vi har gang i aktiviteter, der er 
heldigvis ingen syge af Covid. Der er kun enkelte tilfælde, der popper op en gang imellem 
 

Karina informerer kort om, at hun har sidste dag på Falkenberg d 30/3-22 og takker for godt 
samarbejde med pårørende, og for de gode stunder,der har været med beboerne i 1.5. Det er 
vemodigt at skulle sige farvel til Falkenberg, men det bliver et farvel med gode minder i bagagen. Tak 
for denne gang   

 
Vi har fået følgende nye medarbejdere ansat.  

 Martine om dagen har tidligere været poder og er nu ansat i et vikariat. Martine vil gerne ind 
og læse til sosu-assistent. 

 Malene Sociale og sundhedshjælper fast ansat i tidlig aftenvagt – 14-22  
  

Vi er glædeligt på vej til en forholdsmæssig normal hverdag efter Covid, dog skal vi stadig benytte 
mundbind.  
 

 

Pkt. 2  Besøg af pårørende rådgiver Helle Pedersen 

 

 
Helle fortæller om sit arbejde og forskellige tilbud. Der hænger en pjece på opslagstavlen hvor man 
kan læse mere 

 

Pkt. 3 Diverse aktuelle emner v/Helle 
 
Covid 
Som I ved, så havde vi et stort covid udbrud, der begyndte lige inden nytår og strakte sig ind i februar 
måned. Mange beboere og personalet var smittede. 

Det betød, at vi har meget udfordrede på personale ressourcer. Dagcenteret lukkede i 10 dage og 
medarbejdere der hjalp til i boligdelen. 
Nu er vi heldigvis på den anden side og pt er der ingen smittede beboere eller medarbejdere. 
 
Huset er åbnet for aktiviteter igen og vi håber, at vi inden længe kan smide mundbindet på 
fællesområder.Der bliver nævnt de aktiviteter vi allerede har haft bl. a Johnny Reimar og ” Elvis ” har 
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har været stor succes, og der vil fredage være arrangementer på centertorvet et godst stykke tid 
fremover 

 
Rekrutteringsudfordringer 
Det er desværre ikke blevet nemmere, at ansætte nye medarbejdere med sundhedsbaggrund. Vi 
bruger megen tid til at annoncere, og heldigvis lykkes det da også, som Jeannet nævner under pkt. 1. 
 
Vi har rakt hånden ud efter dem, der har haft poderjob under covid perioden og som nu bliver 
arbejdsløse, da disse steder lukker. 

Det har foreløbig udmøntet sig i én ansættelse. 
 
Udenomsarealer på Falkenberg 
I rundkørslen anlægges 9 ekstra p-pladser, efter nedlæggelse af 3 pladser i forbindelse med ny 

affaldshåndtering. De er færdige medio marts. 
 
Vores blomstereng ud mod Falkenbergvej skulle gerne stå i fuldt flor til sommer, det glæder vi os til. 

 
Diverse 
Pjecer og opslag gives til Karina, der hænger dem på opslagstavlen. 

 
 

Pkt. 4 Forslag fra beboere og pårørende 
 

 
Nogle af de pårørende efterspørger mere moderne mad og foreslår, at vi indhenter inspiration fra det 
nye plejehjem i Hornbæk.  

Vi overvejer, at medarbejder fra køkkenet deltager på efterårets husmøder, således at beboere og 
pårørende kan drøfte maden og ønsker til maden med køkkenet.  
 

Tværvagt og aftenvagt oplever også her i 1.5, at der i nogle tilfælde, når det fx er hakkebøf eller 
frikadeller er for lidt mad og når det er suppe eller gryderetter er der ofte mange rester/madspild. 
Karina vender dette med køkkenet. 

 
Beboerønsker 
 

 Sparegris til kaffepenge – evt magen til den i enhed 1.3 
 

 Chokolade til kaffebord 
 

 Frivillige til at gå ture  
 

 Voksdug 
 

 Fuglefoderbræt 
 

 Med mere 

 
Se venligst ønskesedlen og mange tak til Hans Jørgen og frue for batterier til lysene. 
 
 
Tak for en hyggelig aften – vi ser frem til næste gang  

 

 


