Referat
Central BOP møde d. 31. maj 2016, kl. 16:00 – 18:00
Det afholdes i undervisningslokalet på 1. sal over Daghjemmet.

1. Velkomst v/ formanden
2. Opfølgning på udestående punkter fra tidligere referater:
a. Status på afd. D’s ombygning, billeder på væggene og
indretning af ”Skibet”.
Skal der findes et nyt navn til skibet? Hvad skal det bruges til i
fremtiden?
Forslag
-Pårørendegrupper
-Fødselsdage
-Foredrag
-Reminisensvæg
-Aktiviteter af forskellige art.
Når Skibet er færdig, ønsker de pårørende information i
engbladet, samt en indvielse af lokalet.
b. Status UTH - Hvordan indberetter pårørende
Der mangler information om, hvordan pårørende skal
indberette UTH.
Der bliver lagt pjecer ud på afdelingerne samt ved forhallen.
Det bliver skrevet i næste Engblad, hvordan pårørende kan
indberette UTH hjemmefra.
Link på Enggårdens hjemmeside.
c. Status Informations skærme
Thyra er ved at undersøge omkring informationsskærme. Der
skal ligges en plan angående vedligeholdelse af disse.
Odense er på forkant med dette projekt.
Der ønskes tavler på afdelinger med navne og telefon
nummer, så pårørende kan få fat på personalet i
aftentimerne.
Den skal i brug. Hvad er behovet?

3. Meddelelser fra centerlederen:
a. Information vedr. ny centerleder
Der er givet skriftlig og god information om, at Cathja er blevet
konstituerede centerleder samt at Lisa har overtaget ledelsen i
afd. D i denne periode.
Der bliver løftet i fællesskab i afdeling B. Der er lavet en klar rolle
ansvarsfordeling på afdelingen og mellem Enggårdens
afdelingsledere.
Der stiles mod en ny afdelingsleder til afd. B til efteråret.
(Oktober)
Thyra er glad for, at Cathja har påtaget sig den ledelsesmæssige
opgave som centerleder.
Hverdagspolitikken har været i høring, og vi afventer SSU den
9/6.(Skal med på næste møde) Til orientering.
4. Nye punkter:
a. Status på behandling af BOP vedtægter – er de godkendt af
SSU?
Thyra påtager sig at tilrette vedtægterne til næste møde.
Vedtægterne skal med til SSU mødet i august.
b. Hvordan er personaleomsætningen og brug af vikarer over de
sidste 12 måneder?
Der gives et retvisende billede af Thyra. Der arbejdes
målrettet med sygefraværet i alle afdelinger. Sygefraværet er
væsentlig dalende i afdeling B. Der er stadigvæk afvikling af
lange opsigelsesperioder. Thyra beretter, at vi er rigtig godt
på vej med sygefraværsarbejdet i alle afdelingerne.
Der er bekymring fra pårørendeside angående den store
personaleudskiftning.
Praktisk klogskab kobles med kommunikation og kompetencer,
fokus på adfærd og tone.
c. Skal mødetidspunktet for kommende BOP møder ændres?
Leder og medarbejder tager dialog om muligheder.
Næste møde afholdes fra 16-18.

5. Evt.
Planlægning af arrangementer på enggården.
Dario arrangementet gik godt, og der var lavet et tema på
afdelingerne hvor der var dækket op til frokost til beboerne i ens
farver på alle afdelingerne.
-Der skal tænkes på placering af beboerne til næste
arrangement, så beboer der bliver urolige under arrangement
kan blive fulgt tilbage til afd. uden de store udfordringer.
Enggårdens venner findes på FB. De deler blomster og andet ud
til specielle lejligheder i huset.
GPS forslag er sendt afsted til høring, og der er svar den 9/6-16
Hvordan kan det fungere i praksis.
Intelligente bleer er også sat i høring. Hvordan kan vi bruge
denne teknologi i ældreplejen.
Enggården har fået et tilbud om et billard bord til huset. Cathja
synes, at det er en god ide, men placeringen er der lidt tvivl om.
Det bliver placeret i kælderen, indtil den rette plads er fundet.
Cathja vil gerne lave en slyngelstue til herrerne i huset.
Der ønskes et større samarbejde med Wiedergården med
henblik på aktiviteter i de enkelte afdelinger. Cathja får tilsendt
en mail liste fra Lene.
Måltidspolitik skal sendes ud med referat.
6. Gennemgang af referat fra dagens møde, referat godkendt
7. Næste møde: 23. august 2016, kl. 16-18

