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Fraværende

Pkt Dagsorden og referat.
1 Velkomst og godkendelse af referat fra pårørenderådsmødet d. 28.

januar 2015 v. Lars
Ref. Notes Link
2 Orientering

 Ahornparken v. Kirsten (20 min.)

 Sidste nyt fra Ahornparken

  Personalesituation

 Overordnet økonomi

Ref. Kirsten kunne fortælle at der netop er indgået aftaler omkring køkkenerne i 
team A og team B. Processen starter op i uge 26 om fredagen og er allerede
færdig i uge 28.
Der er 2 medarbejdere i team C - 1 i team B og 1 i team A, der er holdt / 
holder op. Det er altid trist at gode medarbejdere rejser videre, men vi ser 
det som den naturlige proces i en organisation der er sund. Der skal skabes 
"forstyrrelser" i personalegrupperne for at vi hele tiden kan udvikle 
os.Medarbejderomsætning i det niveau er på ingen måde alarmerende.
Kirsten glemte at oplyse at der er en pædagogstuderende i praktik i team B 
og en virksomhedspraktikant i team C.
Ahornparkens økonomi er som vanlig sund. Vi har stadig et mindre overskud
der overføres år for år, men vi er også klar over at vi skal anvende de midler 
der er. Lige nu er køkkenerne den første post, så tager vi den derfra efter 
sommerferien.

3 Nyt fra teams- hvad har vi fokus på nu v. de enkelte teams (30 min)

Ref. Team A: Der er fokus på at kolonisæsonen er i fuld gang som den plejer. 
Merete supplerer efterfølgende, at der er stor ros fra Pibergården i forhold til 
samarbejdet mellem dem og team A. Det er ikke sædvane for Pibergården 
at det er så velfungerende og informativt.
Team B: Der er ligeledes fuld gang i kolonierne.
Team C. som de øvrige team er der gang i kolonier. Derudover er der et 
større projekt omkring beboernes haver igang. Det er nogle utrolige flotte 
haver der er etableret og vi forventer at de øvrige haver i team C, der er 
igang bliver ligeså flotte. 
Vi ved i skrivende stund ikke hvor lang processen er i forhold til aftaler med 
beboernes haver i team A og team B

4 Pårørenderåd

Pårørenderåd- skal vi have et pårørenderåd 
Resultat af forespørgsel til pårørende- hvad gør vi herefter? V. Lars 
(20 min)

Pårørenderådet v. Merete og Lars har udsendt et brev til medpårørende
ved Ahornparken, hvor der bedes om en tilkendegivelse om, hvorvidt 



der fortsat skal være et pårørenderåd på Ahornparken- frist for svar er 
1. juni 2015. 

Ref. Der er 8 pårørende, hvoraf de 2 er Lars og Merete som har tilkendegivet, at 
det ville være en god ide med et pårørenderåd. 
Vi havde en lang drøftelse af hvordan kommer vi til næste trin, nemlig at få 
nogle pårørende ind i det råd. Vi kan ikke have en råd fremadrettet på kun 2 
pårørende. Drøftelsen er bred og mange måder er oppe at vende. 
Drøftelsen ender ud i at snakke de bedste oplevelser er i de aktiviteter vi har
haft alle beboere, pårørende og personale - udenfor Ahornparken. En sådan
aktivitet kunne være anledningen til at Lars og Merete - fik et lille rum for at 
oplyse/orientere de øvrige pårørende om hvad et pårørenderåd er og hvad 
det fordrer af de pårørende i rådet. Vi er enige om at det er Lars og Merete 
der har opgaven at få fat i de pårørende. Kirsten vil vende tanken om en 
fælles aktivitet med hele Ahornparken. Som Kirsten siger er alle aktiviteter af
den størrelse betinget af at alle støtter op. Kirsten vender tilbage til Lars og 
Merete, om der er opbakning til endnu en aktivitetsdag for alle.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen) 

 


