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Referat 
Husmøde i enhed 2.4 

tirsdag den 5.4.2022 kl. 17 til 19.30 

 

Deltagere:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Inge 
Ida 
Finn med ægtefælle Grethe 

Bente   
Jørgen 
Hanne med datter Nanna og svigersøn 
June  

Helga med datter dorthe og svigersøn  
Ruben med datter Louise 
Inge Marie 

 
Farideh, fast aftenvagt 
Malene, fast tværvagt 
Hanne Fisker teamleder/referant 
Helle Lund, plejehjemsleder 
 

 

Pkt. 1     Hverdagslivet på Falkenberg v/Hanne       
 

Hanne byder velkommen 
 

Hanne byder velkommen til alle, både til Jer der er nye beboere og pårørende, og til Jer der har prøvet 
det før. Vi taler om, at Covid er lidt mere på afstand, og vi er på vej til en forholdsmæssig normal 

hverdag efter Covid, dog skal vi stadig benytte mundbind. 
 
Som altid hygger beboerne sig i ”det små”, her på enheden. Vi forsøger dog stadig helt, at komme 
tilbage til den hverdag vi havde inden Covid, både beboere og medarbejdere. 

Denne enhed er en enhed, hvor der ikke kan foregå alt for store aktiviteter, pga. beboernes forskellige 
udfordringer. Derfor er det hverdagens aktiviteter, så som måltider, hyggeligt samvær ved TVét, 
kagebagning, og samtaler om gamle dage, m.m. der er i fokus her på enheden. 
Der tages som altid udgangspunkt i de daglige gøremål, hvor beboerne inddrages i de opgaver, de kan 
rumme, og på det niveau de funktionsmæssigt kan. 
 

 

Pkt. 2  Besøg af pårørende rådgiver Helle Pedersen og div. aktuelle emner v/Helle 
 

Helle Pedersen fortæller om sit arbejde og forskellige tilbud. Der hænger en pjece på opslagstavlen 

hvor man kan læse mere 
 

Helle Lund overtager: 
 
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. 
 

 
Rekrutteringsudfordringer 
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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 Jeannet, der hænger dem på opslagstavlen. 
 

 

Pkt. 4 Forslag fra beboere og pårørende 
 

 
Pårørende spørger ind til de mange arangementer, der afvikles, med glæde på beboernes vegne. Nogle 
spørger ind til om pårørende må komme og deltage, hvilket de selvfølgelig gerne må. 
 
Beboerne og de pårørende giver udtryk for, at de trives også selv om, at de travle dage kan ses. De 
giver medarbejderne stor ros, da de altid formår, at møde både beboerne og de pårørende med smil, 
overskud og en lille snak. 
Tak for det. 

 
Vi taler om muligheden for, at indkøbe ”klippekort” til både bingo og fredagsmatiné. Dette skal der 

tales mere om, så vi husker både beboerne og deres pårørende om det. 
 
Ønskesedlen skal opdateres og hænges ud på opslagstavlen på gangen.  

Enheden ønsker sig stadig servietter, guf til beboerne og meget mere. Tjek ønskesedlen. 
 
Tak for en hyggelig aften 

 


