Bestyrelsesmøde på Frøjkgården d. 1. oktober kl. 19-22 2018 – møde 6
Dagsorden
Indkaldte:

Referat
Afbud fra:

Mogens Jacobsen,
Michael Bach,
Alice Levia,
Jacob Sønderbæk,
Kent Carlsen,
Rakel Stagis Nielsen,
Trine Kiilerich Braüner,
Jytte Borg Madsen.

Kent

1.
Indledning v/ Jytte
2.
Godkendelse af dagsorden
a.
Godkendelse og underskrift af referater.
3.
Frøjkgården v/
a. Alice


Tur til Spanien

b. Michael





Endnu en praktikvejleder for pædagoger på vej
Ferieplan
Arrangement for personale og bestyrelse
Arbejde med tværfaglighed og efterfølgende GRUS

Godkendt
Godkendt og underskrevet

Der var to beboere med til
Spanien. En tredje beboer skulle
have været med men sprang fra
i sidste øjeblik.
To medarbejdere har været på
årskursus i KRAP, og to
medarbejdere er i gang med et
diplommodul vedrørende voksne
med autisme.
Der vil blive to praktikvejledere,
som skiftes til at have
pædagogpraktikanter.
Ferieplan fra december til april:
Der arbejdes på at få den
afsluttet i løbet af denne uge.
Arrangement: Der er størst
tilslutning den 26. november,
hvor der er et hold pårørende,
som gerne vil stille op.

c. Mogens




Arbejdsgruppe omkring serviceniveau på FG
Adventsfest 1/12
Opdatering omkring Connies bog

Tværfaglighed/GRUS:
De forskellige faggrupper har
hver fundet frem til tre
områder/mål, de gerne vil
arbejde videre med. Dette skal
ses i forhold til KRAP, VUM og
kerneopgaver.
Serviceniveau: Der er nedsat en
arbejdsgruppe, som skal se
nærmere på, hvilket
serviceniveau, der tilbydes
beboeren nu, og om der noget,
der skal justeres.
Adventsfest: 1. december kl. 1416. Bestyrelsen er inviteret.
Connies bog: Er indtil videre
solgt i ca. 450 eksemplarer.

4.
Budgetopfølgning
5.
Punkter til virksomhedsplanen for 2019



Bestyrelsens mulighed for at komme med input
Den aktuelle virksomhedsplan kan ses her:

FRØJKGÅRDENS
VIRKSOMHEDSPLAN 2018.docx

6.
Strategi:



Ledelsen kommer med udspil til ny opsætning af strategi
Vi fortsætter drøftelse af fremtid

7.
Bestyrelsen:




Datoer for 2019 fastlægges jvf. sidste møde
På valg ved årsskiftet:
o Alice (proces er igang)
o Rakel og Jytte (genvalg / forslag til nye kandidater?)
Persondataforordningens betydning for bestyrelsen:
o Evt. kommunikation i e-boks?
o Formandens adgang til fortroligt materiale (er der
behov for plan B i tilfælde af ferie/sygdom?)

8.
Praktiske forhold:








Layout for strategi er godkendt.
Inden næste bestyrelsesmøde
vil Mogens og Michael beskrive
forslag til indhold af strategien
nærmere.

Datoer for 2019 godkendes. Den
19. august er ændret til den 26.
august.
Valg:
Der er proces i gang vedr. Alice.
Jytte og Rakel stiller op igen.
Persondataforordning:
- Fremadrettet sendes
referater og dagsorden i
e-boks til bestyrelsesmedlemmerne.
- Personfølsomme og
medarbejderrelaterede
oplysninger er gemt i et
skab, hvor ledelse og
bestyrelsesformand har
koden til.
Der er orienteret vedrørende
praktiske forhold.

Michael søger Trygfonden om
en hjertestarter.

Ifølge FG´s beredskabsplan kan der hentes hjertestarter ved
plejehjemmet. Den findes imidlertid ikke mere og kommer ikke
igen.
Skal vi gøre noget for at skaffe en, som vi og andre i området
kan bruge?

10.
Til og fra KH


Der er orienteret om
virksomhedsplanen. Der er
forslag om, at der i kommende
virksomhedsplan inddrages
yderligere vedrørende:
- Netværksgrupper
- Eksterne ydelser

Skift af bordplade og håndvask
Tilbud på fliser udenfor dagligstuen + ved højbede
Plan for skur evt. udsættes lidt

9.
Hjertestarter


Der har været orientering om
budgettet.

Leder- og bestyrelseskonference 3. november
Nyt andagsmateriale

11.
Eventuelt
12.
Til og fra beboerne
13.
Lukkede punkter

Orientering
Der er i KH etableret
netværksgrupper for pårørende.
Det hedder ”Forum for Autisme
og Tro”. Der var ca. 60 deltagere
mødt op til første gang.

Intet





Personalepunkt (uden personalerepræsentant)
Bestyrelsens input til ledelsens MUS (uden ledelsen)

Vel mødt., Jytte
Mogens Jacobsen:

Micheal
Bach____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________

Alice Levia:

Kent Carlsen:

Trine Kiilerich Braüner:

Jacob Sønderbæk:

Rakel Stagis Nielsen:

Jytte Borg Madsen:

