Referat af møde den 24. maj 2022 i BPR på Kristiansminde
Mulige deltagere: Anders Christensen, Ebba Nielsen, Jette Schjoldan, Hermand Pedersen, Anna
Jørgensen, Anne Gregersen
Tilforordnet fra Ældrerådet: Fleming Friis Larsen
Gæster under punkt 1 og 2:
Kristiansmindes Venner v/
Formand Kirsten Schmidt
Næstformand Irene Lund (kunne desværre ikke komme i dag)
Kasserer Jytte Daniel (kunne desværre ikke komme i dag)
Kontaktperson for de frivillige Hanne Poulsen
Bestyrelsesmedlemmer: Lykke Johansen, Lillian Andersen (pårørende i hus 6), Randi Pelch
(pårørende i hus 4), Kirsten Christensen (pårørende i hus 10) Anna Jørgensen (også med i BPR)
Afbud: Jette Schjoldan
1.
Velkomst og
godkendelse af
dagsorden

Vi tog en præsentationsrunde.

2.
Fællesmøde
Anders fortæller om seneste nyt fra Kristiansminde, og vi hører om
med
Vennernes planer for efterår og forår.
Kristiansmindes
Venner
Anders informerede om starten for Kristiansminde som demenscenter og
alle genvordighederne p.g.a. Corona og konkursen for bygherren på
Hyrdehøj. Anders nævnte de afgivne påbud og arbejdet med at få det
ophævet. Anders nævnte, at nu er Kristiansminde der, hvor der arbejdes
med at blive det ønskede fyrtårn og skabe et meningsfuldt hverdagsliv for
den enkelte beboer i samarbejde med de pårørende.
Der mangler stadig medarbejdere. Det er svært at finde pengene til det. Der
var budgetopfølgning i sidste uge, hvor der blev mulighed for at ansætte
flere.
Den nye direktør og omsorgschef i Roskilde kommune har sat en kampagne
i gang for at rekruttere til hele social – og ældreområdet: 100 nye
medarbejdere på 100 dage. Indtil nu er der fundet 55 nye medarbejdere.
Ledelsen: Anders opsummerede de mange skift lederskift. Anders er nu
konstitueret leder af Kristiansminde. Stillingen bliver formentlig slået op til
august.
Afdelingslederne: Nu er alle afdelingslederne på plads: Rasmus Andersen i
hus 10 og 12; Naja Nielsson er tilbage fra barsel i hus 8 og for dagtilbud;

Annika Prehn i hus 4 og 6. Det mærkes allerede, at der nu er ro på
lederniveau.
Anders sørger for, at hjemmesiden bliver opdateret med
kontaktoplysningerne på alle afdelingslederne.
Der er også ansat flere nye medarbejdere i husene. Bl.a. en sygeplejerske i
dagvagt, Cecilie, som skal løse komplekse sygeplejeopgaver.
En sygeplejerske mere, Pernille kommer snart fra barsel, så der vil være 2
sygeplejersker i dagvagten.
Der er ansat flere assistenter i enkelte huse.
Der er ansat 1 nattevagt, men en har også sagt op. Der er 1 nattevagt i
hvert hus, men på vej til at få 6 i alt. Dette var BPR og Vennerne ikke helt
trygge ved og håber snarest, der kommer en sjette nattevagt.
Marte Meo: Anders er ved at arrangere et møde om dette for pårørende.
Foreløbig arbejdes der med den 20. juni 2022 kl. 14-16. Forsamlingen
foreslog, at det rykkes til 16 af hensyn til de pårørende, der har arbejde.
Relations arbejdet er meget vigtigt, og det vil BPR tage op igen i.f.m.
drøftelsen af kontaktpersonernes funktion. Arbejdet med kontaktpersonernes
opgaver/ansvar er under udvikling og skal kvalificeres blandt
Kristiansmindes personale, før BPR drøfter det.
Økonomien: lige nu bruges lidt for mange penge på de varer, der købes
uden om køkkenet (saftevand, chips, chokolade). Dette ekstra snold bliver
kun i weekenden fremover. Enighed om, at der kan drikkes vand i stedet for
saftevand generelt, og så servere saftevand, når det har en funktion.
I stedet for slik måske bruge frugt til hygge, men OK at det mest er i
weekenden, der er søde sager.
Kirsten spurgte til at få lagt billeder og planer for Vennernes aktiviteter ind
på hjemmesiden. Det sendes til Anders, så får han lagt det ind.
Kirsten fortalte om vennernes arbejde:
Det største aktiv er underholdning en søndag i hver måned, bortset fra juli.
Budget på 60.000. Får 35.000 fra kommunen og sparer og skærer ned og
får lidt penge fra BPR. Balancen til nytår vil være + 4.500.
Der har været 3 meget vellykkede arrangementer i år:
Steven Hart; De Utilpassede; U-blu Grassband.
Kommende arrangementer: En pladevender, Leif Druedahl; Den Glade
Musiker; Lotte Arnsberg; Ukrainsk band; Grønlundskvartetten, Allan
Høyer; Julearrangement.
Kirsten redegjorde for selve arrangementernes afvikling og hvordan de
frivillige hjælper til.

Vennerne vil gerne have flere frivillige til at hjælpe til arrangementerne.
Interesserede kan kontakte Kristiansmindes Venner.
Vennerne har følgende ønsker:
Middag for de frivillige, hvor man lærer hinanden at kende. Alle de
frivillige, der færdes på Kristiansminde. Juni måned Stegt flæsk og
persillesovs og jordbær til dessert.
Cirkus Arli forestilling en gang om året for alle beboere, personale og
pårørende. Det har der været en tradition for tidligere, hvor Vennerne og
BPR betalte fælles og Kristiansminde betalte også noget.
Få krukkerne i haverne tilplantet – hvem sørger for det? Vennerne spurgte i
det hele taget til haven. Ingen sørger for at rydde op og tage tingene ind om
vinteren. Vi vil rigtig gerne bruge haven.
Anders svarede: der er ikke nogen, der har ansvaret for krukker, haver og
sommerblomster nu. Anders vil sørge for, at de bliver plantet til.
Anne nævnte BPR’s ønsker om at få arrangeret sansehaver, så der er pænt
og rart at komme i udenomsarealerne.
Anders informerede om, at det er Ejendomsservice, der vedligeholder ude
arealerne.
Der er enighed om i BPR, at vi sigter højt i.f.t. sansehaver.
Der var spørgsmål om kontakten med lægerne og deres gang i huset. Der er
en læge i huset en gang om ugen. Anders ønsker, at lægerne kommer oftere
og er i dialog med lægehuset om samarbejdet.
Tilbagemelding på ønskerne:
 Middag for de frivillige arrangerer Anders
 Cirkus: Anders arbejder videre med et cirkus Trapez
Ældresagen arrangerer koncert den 22/6 kl. 14.00 med Kirsten Siggård.
Kirsten oplyste, at Svogerslev Harmoniorkester den 2/6 skulle spille her.
Det kendte Anders ikke til, men vil undersøge det.
Hanne oplyste, at Kristiansminde kan kontakte Vennerne, hvis der er brug
for hænder til at dække borde m.m. til arrangementer.
BPR er meget glade for den indsats vennerne gør.
En snak om, hvor vigtig det er med kommunikation om arrangementerne og
at personalet sørger for, at beboerne kommer til arrangementet.
Anders oplyser, at der udpeges en i personalet til at være ansvarlig for, at
beboerne kommer til arrangementet og vil prøve at gøre dette bedre.
Tak til Kristiansmindes Venners deltagelse i mødet.

3.
Tema

Sansehaver – vi tager hul på dette tema.
Anders og Anne har samarbejdet og forespurgt kommunen og fået både svar
og ikke-svar. Her spørgsmål og svar (i kort form):
a. Hvad var den oprindelige idé med haver og udenomsarealer?
Da Kristiansminde blev bygget i 2005, var det hensigten at skabe et
aktivt leve- bo miljø, hvor beboerne skulle kunne deltage aktivt i
mange aktiviteter både inde og ude. Sådan er det ikke i praksis nu,
På sigt kan det overvejes at indrette sansehaver.
b. dem, der har udtænkt haverne og udenomsarealerne, er de i
kommunen endnu, så de evt. kunne besøge BPR?
Nej.
c. Vedligeholdelse af haver og udenomsareal: Hvem står for
vedligeholdelse og hvad er det årlige budget?
Veje og grønne områder står for det. Ikke svar på det med pengene.
d. Har nogen i forvaltningen forstand på sansehaver, både anlæg,
vedligehold og anvendelse – hvilke erfaringer har man trukket på
i.f.t. sansehaven på Hyrdehøj?
Nej! På Hyrdehøj indgik haveindretningen i entreprisen.
BPR udledte af dette, at der ikke umiddelbart er planer om sansehaver eller
yderligere indretning af Kristiansminde i.f.t. beboernes behov, men at der
heller ikke er en total afvisning af at gå ind i drøftelser af at indrette og
vedligeholde sansehaver.
Hermand havde hentet inspiration fra Plejecenter Christianshave i Solrød.
Vi så på dejlige billeder af fine sansehaver. Se evt. deres hjemmeside.
Vi besluttede, at Anne kontakter Christianshave i Solrød og hører hvordan
de har fået indrettet det og om økonomien i det, og så arbejder Anders og
Anne videre med dette frem til vores næste møde i BPR.
Fleming rejser ønsket om Sansehaver og indendørs indretning for demente
til det kommende budget i Forretningsudvalget i Ældrerådet.

4.
Nyt fra
formanden

a. Pårørendehenvendelser
Anne har fået henvendelser om manglende information til pårørende
om kontaktpersoner, arbejdsgange og samarbejdet med pårørende.
Anders oplyste, at der arbejdes fortsat på at løfte denne opgave.
BPR ser frem til drøftelsen af kontaktpersonens opgaver/ansvar.

b. Ekstraordinært BPR møde den 31. maj 2022 15.00
Kommunen er ved at drøfte, hvordan tilsyn skal være tilrettelagt
fremover, og har ønsket at have en dialog med os om dette.
Ebba og Fleming kan ikke komme, men flere andre kommer.
Fleming informerede om, at tankerne er et Samskabt tilsyn.
c. Tak til Ebba og Jette for påskeplanterne.
De lyste dejligt op i husene.
d. Kommunens debatmøde 30.5.22 kl. 14.30 i Roskilde kommunes
kantine.
De af os, der kan deltage rejser følgende spørgsmål:
- sansehaver og penge til både anlæg og vedligehold
- personalesituationen i kommunen inden for ældreområdet
- Kristiansminde som Fyrtårn? Vi oplever, at Hyrdehøj er
prioriteret fremfor Kristiansminde også indendørs
- indendørs demensvenlig belysning på Kristiansminde (både
døgnrytmelys og udfordringerne med lyset i hus 12, hvor det ikke
kan slukkes, men bare brænder hele tiden).
e. Folder om BPR.
Anne og Ebba har lavet udkast til tekst, som blev omdelt. Det sendes
ud med referatet, så alle kan komme med kommentarer.
Anders sætte Birthe i gang med at lave folder, og vi bliver
fotograferet til denne ved næste ordinære BPR-møde. Anna prøver
at skaffe fotograf.
f. Anne er blevet kontaktet af BTK 61 om demens bordtennis – skal vi
have besøg?
Besluttet, at Anne prøver at aftale med dem, at de kommer og
fortæller om det på et BPR-møde. Anders fortalte, at
bordtennisbordet i huset benyttes til stor glæde for beboerne.
5.
Nyt fra BPR/
Ældrerådet

Ældrerådet:
a. Fleming er inviteret til dialog møde i kommunen den 2/6 om
opfattelsen af værdig ældrepleje på rådhuset kl. 16-17.30.
b. Fleming orienterede om det notatsystem, hvor pårørende har delvis
adgang. Det hedder Kintella, og afprøves i første omgang på
Plejecenter Trekroner i en pilotfase.
c. Ældrerådet arrangerer 5 koncerter med Kirsten Siggård, bl.a. den
på Kristiansminde den 22/6.
BPR:

a. Hermand spurgte til Natbelysningen. Den er installeret i hus 8, men
der er problemer med det, og diskussioner nu mellem leverandør og
installatør om, hvem der skal betale det. Kommunen er involveret og
der mangler afsluttende byggemøde om, hvordan der skal arbejdes
med belysningen. Så mangler der de øvrige huse. Vi presser på.
6.
BPR's økonomi. Ebba informerede om, at kommunen har godkendt vores regnskab for 2020
Budget /
og 2021. De har endnu ikke krævet penge tilbage. Vi lader pengene stå og
ser, om vi kan få lov at bruge dem, eller om de skal tilbagebetales.
regnskab
8.
Næste møde –
Dato?
Tema?

Forslag til mødedatoer: 16/8, 11/10 og 29/11 alle kl. 15-17.
Disse datoer blev aftalt, så husk at få dem i kalenderen.
Mulige temaer:
- Sansehave fortsat.
Anders og Anne arbejder videre frem mod næste møde
- Sanserum
Dette tager vi op løbende i vores kontakt med kommunen, og så
tager vi det op, når vi har fået gang i sansehave
- Kontaktpersoner – retningslinjer- herunder arbejdet med at udvikle
relations pædagogikken, så beboerne får høj livskvalitet.
Når retningslinjerne er klar fra personalet, tager BPR en drøftelse
af dem, og vi vil efterfølgende arrangere et pårørende møde om det.
- Lyset – døgnrytmelys

9.
Eventuelt

Anne, 25.05.22

Enkelte emner blev bragt op, men referenten har noteret dem under de
relevante punkter.

