
 

Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 16.00-18.00 Sted: Hvalsø 
Dato: d. 24. sep. 2020 

 
2. ordinære møde 

Medlemmer af rådet: Dan Andersen (Næstformand, beboer – Blomsterhaven), Tina Mertens (Pårørende til Ulrik – 
Blomsterhaven), Jørgen Madsen (Pårørende – Kløverhuset), Bente Brun (Beboer – Blomsterhaven), Paul Toxdorf (Beboer 

– Bøgely), Nina Sahl (Formand, Pårørende – Kløverhuset), Jytte Benning (Frivillig), Bjarne Bang Christensen 
(Repræsentant for Ældrerådet), Margit Mikkelsen (Medarbejderrepræsentant), Jeanette Rosenberg 

(Medarbejderrepræsentant – køkken), Tine Brink (Teamleder), Britt Petersen (Teamleder) og Charlotte Thygesen 

(Plejecenterleder).  

Fravær: Jeanette Rosenberg, Margit Mikkelsen 

Mødeleder: Charlotte Thygesen 

Referent: Tine Brink 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 

 Referat udsendt efter sidste møde. Ingen 

rettelser eller kommentarer indkommet. 

Dagsorden godkendt. 

2. Kost og menuplaner  Jeanette Rosenberg er ansvarlig for 

centerets kost og menuplaner. 

Jeanette har for tiden en tværgående 
funktion på alle tre plejecentre i Lejre 

Kommune og arbejder med indkøb, 

 



ernæring og kostplaner. Der er et 

centralt udbud på indkøb i gang, og 
det betyder, at der skal ændres på 

vaner og arbejdsgange. Det hjælper 
Jeanette med. Vi vil fortsat have 

mulighed for at handle lokalt også. 
Jeanettes opgaver bliver varetaget af 

det øvrige personale i køkkenet, og 
Jeanette har en til to dage fast på 

Hvalsø. 

Der gives udtryk for tilfredshed med 

menuplaner og kost. 

3. Aktiviteter Teamlederne fortæller om de 
aktiviteter, vi har afholdt under 

Corona-nedlukningen og de aktiviteter, 
vi fremadrettet skal afholde. Jytte 

fortæller om opstart af stolegymnastik, 
hvor der kom en god start i 

Kløverhuset. Der trykkes en oversigt 
over alle planlagte aktiviteter i 

husavisen. 

Stjernestunder, som er en aktivitet 
sammen med Center for kultur og 

fritid, er startet op. Første gang er 
afholdt med deltagelse af to kunstnere 

og to medarbejdere som 
nøglepersoner. Den blev afholdt på 

centeret og bestod af sanseoplevelser, 
med kogler, kastanjer, krydderurter, 

Pårørende ønsker mere information om de 
aktiviteter, der finder sted, så der er 

mulighed for at følge mere med i ens 
pårørendes liv på centeret. Meget gerne 

med foto. 

Der er bevågenhed på, om aktiviteter 

tilbydes til både borgere på centeret samt 
Kløverhuset. Det har ledelsen stor 

bevågenhed på. 



æbleshots og maleri. Bente deltog, og 

gav udtryk for at det var meget 

interessant at deltage i. 

4. Ny organisering på plejecentrene Der har netop i dag været 
ansættelsessamtaler til 

plejecenterleder til Hvalsø Ældrecenter 

og til Ammershøj. Charlotte vil i den 
nye organisering være plejecenterleder 

på Bøgebakken. Charlotte beskriver, at 
selv om plejecentrene ikke skal have 

fælles plejecenterleder, så vil vi 
fremadrettet arbejde på at bevare det 

fælles samarbejde. Forventningen er, 
at de nye ledere starter 1. december 

2020, og der bliver en overdragelse fra 

Charlotte til de nye centerledere.  

Dagcentrene vil i den nye organisation 
blive tilknyttet den lokale 

plejecenterledelse. Det forventer vi 
skaber mere fællesskab for borgerne 

der bor på plejecenteret, og dem der 

bor ude i byen. 

Træningsområdet bliver et område for 

sig selv med egen leder.  

Det udekørende hjemmeplejeområde 

vil i den nye organisation være 
sammen med visitationen og vil have 

samme ledelse. Lederen af visitationen 

 



har fået nyt arbejde, så ændringen er 

pauseret, indtil der er fundet en ny 

leder til området. 

Politisk er der ønske om, at 
plejecentrene bliver mere åbne for 

lokalsamfundene. Der ønskes mere 
inddragelse af frivillige og borgere fra 

områderne.  

5. Corona 
 

Nina har skrevet ud og spurgt til 

pårørendes oplevelser af Corona-

situationen. Der er ikke kommet så 

mange svar. De få tilbagemeldinger 

Nina har modtaget afspejler frustration 

og sorg over nedlukningen. Det har 

været svært at skulle besøge 

udendørs, pårørende har oplevet 

manglende informationer. I den 

periode, hvor besøg skulle aftales med 

personalet, har det været en 

udfordring, at vores ”telefontid” har 

været ret snæver og kan have betydet, 

at pårørende ikke fik aflagt besøg som 

ønsket.  

Er der noget, vi kunne lære af denne 

situation og gøre bedre fremadrettet, 

hvis vi kommer i en lignende situation?  

Der er et ønske om, at der kommer en 

 



mere empatisk kommunikation. Nogle 

pårørende følte sig glemt i 

kommunikationen. 

Der er et ønske om at kunne følge med 

i stemningen i huset. 

Der er pårørende, der har haft gode 

oplevelser med kommunikation fx via 

Facetime, og som har følt det trygt at 

få tilsendt sms og billeder af deres 

pårørende.  

 

 

Charlotte fortæller, at vi som 

fagpersoner er meget opmærksomme 

på at holde smitten ude, og vi 

overholder de retningslinjer, vi får fra 

Sundhedsstyrelsen. Det har været 

ledelse i en krisetid – og vi har stået i 

situationer, vi aldrig har prøvet før. 

Ledelsens fokus har været på at holde 

smitte ude af plejecentrene og på at 

overholde de til enhver tid gældende 

retningslinjer. Retningslinjer som 

ændrer sig hele tiden og skal 

omsættes til og implementeres i 

praksis.     

 

Der er smitteudbrud på Ammershøj, og 



vi drøfter også de erfaringer, vi lige nu 

gør os der. Der er ingen tvivl om, at 

kommunikation er en stor og svær 

opgave og ledelsen kan helt sikkert 

blive bedre, og vi lærer undervejs. 

 

Personalet har også oplevet, at der har 

været positive oplevelser, hvor 

relationerne til borgerne er blevet tæt 

på en anden måde i de enkelte 

huse/afdelinger.   

 

6.  Budget 2021 Status budgetproces 2021 – hvornår 

får vi oplæg i høring 

Der er ikke truffet nogle beslutninger 
politisk, men det økonomiske oplæg er 

sendt i høring. Det er et stort oplæg, 

som kan være svært at gennemskue. 

Der er sat penge af til udbygningen i 
Ammershøj, og der er sat penge af til 

plejecenterbyggeri i Hvalsø. 

Der har været nedsat en stor 

interessentgruppe, som har været 
involveret i processen i forhold til 

udbygningen i Ammershøj. Det har 
været en god og inddragende model, 

som også ønskes videreført i 

Charlotte vil sætte høringssvaret sammen 

af det indkomne og sende det samlet. 

 



forbindelse med det kommende 

byggeri i Hvalsø. 

Der er taget højde for demografien i 

forhold til, at der bliver flere ældre, og 
det kan ses i oplægget, at der bliver 

taget højde for dette.  

Vi har en drøftelse om, hvordan 

høringssvaret skal udarbejdes.  

7. Åbent hus 4. kvartal 2020 Kan vi afholde det årlige åbent hus 

møde i år/corona? 

Smitten med Covid-19 er stigende i 

vores samfund. 

  

Vi forventer ikke, at vi kan gennemføre et 

åbent hus i år. 

8. Plejeboligbyggeri i Lejre 
 

Byggeriet i Ammershøj går i gang efter 

planen, men det ellers arrangerede 

første spadestik blev aflyst pga. 

Corona-situationen.  

 

Udviklingstemaerne for CVO, som er 

fremlagt i USSÆ af vores chef, Lene 

Miller, er udsendt som 

orienteringsmateriale, så alle kan få 

indblik i de tanker, der overordnet 

tænkes for vores område.  

 



 

9. Orientering om ny rygepolitik i 

Lejre 

Der indføres ny rygepolitik i Lejre 

Kommune pr. 1. januar 2020. Lejre 
Kommune vil fremadrettet være en 

røgfri arbejdsplads. 

Beboere og pårørende må fortsat ryge 

i egen bolig samt på dertilhørende 

terrasser.  

 

10. Billedoversigt over daglig     

vagtbemanding i afdelingerne 

v/ Nina Sahl. 

Medarbejderne bærer ikke navneskilte, 
og det kan være svært som pårørende 

at overskue, hvem der er på vagt.  

Derfor stilles forslag om, at der laves 

en oversigt over, hvilke medarbejdere 

der er på vagt.  

Der er også et ønske om at 

medarbejderne bærer navneskilte. 

Der foreslås også et skilt på døren om 
fx lejring og andre vigtige ting som 

medarbejderen skal huske, før de 

forlader stuen.   

 

Chalotte vil bringe forslaget videre til de 

nye plejecenterledere og forslå det, som 

et udviklingstiltag.  

 

 

 

 

 

Dette bruges allerede hos borgere her på 

centeret, så det kan sagtens udarbejdes i 

samarbejde med kontaktpersonen.  

 



10. Evt. Ældrerådet fortæller om deres 

aktiviteter og beskriver forskellen på 
den indflydelse Ældre Sagen og 

Ældrerådet har. 

Ældrerådet har stor indflydelse på 

lokalområdet og vil gerne spørge, om 
der er interesse for, at en til to 

repræsentanter fra Beboer- 
Pårørenderådet deltager i stormødet, 

som afholdes årligt.  

Der kan også kommunikeres løbende 
om ting, som man ønsker, at rådet 

skal bringe videre til politikkerne.  

 

Vi drøfter formandens rolle og 
vedtægterne for Beboer- 

Pårørenderådet.  

Nina vil gerne deltage i næste stormøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte sørger for, at vedtægterne 

genudsendes. 

 

 

 


