Referat

Forum:

Beboermøde

Tid:

mandag den 8. februar kl.17.00 2021

Sted:

Langkærgård

Deltagere: Flemming, Morten, Jan, Sara, Jonas, Lars, Susanne og Mie
9. februar 2021
Sags id:
Dok. nr.:

1. Navneskilte til nyansatte.. (Jan)
Det blev besluttet at når der starter nyt personale (vikarer, studerende samt
fastansat personale ) skal de have et navneskilt på indtil beborene har lært deres
navne at kende.
Mie og Jan har ansvaret for at fortælle det til nyt personale som starter.
2. Oprydning. (Mie)

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000
Fax: 7235 4110
Kontaktperson:
E-mail:
Dir. tlf.:

Husk at alle skal sætte deres beskidte service i opvaskemaskinen.
Hvis servicen er ren skal opvaskemaskinen tømmes.

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-18

3. Lamper til opholdsstuen. (Mie)

www.furesoe.dk

Der er et ønske om at udskifte lamperne i opholdstuen med lamper der kan
hejses op og ned så de ikke skygger for udsynet når man sidder ved bordene.
Mie, Jan og Anne undersørger priser og sender til Morten Ulrik.
4. Nyt spisebord. (Morten)
Der er et bordben der skal efterspændes på et af spiseborderen i opholdstuen.
Morten spørger sin ledsager om han vil hjælpe med det.
5. Sofa til opholdstuen. (Morten og Lars)
Der er et ønske om at indkøbe en ny sofa til opholdsstuen i stedet for de to
lænestole som står der nu.
Alle undtagen Jonas stemte for forslaget.
Morten, Lars og Malene spørger Morten Ulrik.
6. Evt.

A. Lava lampe til stuen ovenpå. (Sara)
Forslaget blev nedstemt.
B. Håndsprit, visir og mundbind. (Personalet)
Vi mindede hinanden om at det er personalets job at hjælpe de beboere som
kommer til at glemme at spritte deres hænder af, at de skal spritte deres
hænder af. Beboerne skal huske at minde deres pårørende om at de skal
bære mundbind eller visir når de kommer på besøg samt at alle besøg skal
foregå i lejlighederne.
Næste møde d. 12 april 2021
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