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Referat af Beboer-pårørenderådsmøde onsdag d. 10. april.  

 

Tilstede: 

Lisbeth Blicher – hustru til Henrik Blicher  

Esther Philipsen – hustru til Kuno Philipsen  

Peter Sødring – søn til Jonna Sødring 

Bente Gurskov – Rudersdal Seniorråd 

Ane Frische – Centerleder 

 

 Nyt fra Seniorrådet: Bente efterlyser ”læsestof” til Senior-Nyt.  

 

 Nyt fra Frydenholm: 

Æblehaven: Der er startet en større proces for medarbejdere og 

familier i Æblehaven. Vi ønsker i ledelsen at skabe en bedre 

hverdag for beboeren, ved at sikre os fælles faglighed og kvalitet 

af medarbejderne. Da Æblehaven er et bosted for borgere med 

demens, og beboerne selv har svært ved at sætte ord på ønsker 

for hverdagen, er familierne ligeledes inddraget i denne proces. 

Processen forløber over et halvt år.  

 

Ane orienterede om, at der er startet en større budgettilpasning   

i vores område. Dette vil ligeledes påvirke Frydenholm, der vil 

sikre medarbejderne tættest på beboerne og vores daghjems-

gæster.  

 

Thomas Lind har opsagt sin stilling på Frydenholm, vi søger en 

ny social- og sundhedshjælper til afdeling 1. sal.  

 

 Demensstrategi i kommunen: Ane er blevet tilknyttet 

Demensstrategien på tværs af kommunen. Arbejdsgruppen 

består af både demensfaglige ansatte på tværs af kommunen, 

Seniorråd og Ældresagen. 

 

 Nyt fra familierne: 

Esther efterspørger muligheden for idéer til Virksomhedsplanen. 

Ane orienterer om processen og at Virksomhedsplanen ligeledes 

er sendt og nu godkendt af direktionen. Vi drøfter ligeledes 

hvordan Virksomhedsplanen udformes og vedtages.  

 

Esther efterspørger medlemmer til Frydenholm venner, der står 

for flere arrangementer på Frydenholm. Vi drøfter her at 

Frydenholm er et botilbud og beboerne bor i private lejligheder. 
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Det er ikke alle, der har lyst til at deltage i større, fælles 

arrangementer, og det er vigtigt at prioritere, at en del af vore 

beboere i stedet ønsker én til én kontakt med en medarbejder. 

 

Der er samtidig stor forskel på de aktivitetstilbud, der tilbydes på 

Frydenholm og de, der tilbydes i Æblehaven. Alle er velkommen 

til de fælles aktiviteter, der er på Frydenholm.  

 

Tak for et godt møde! Hvis ikke I holder ferie, så er næste møde:  

MANDAG D. 8. juli kl. 15.00 – 16.00 

 

 

 

Ane Frische 

Centerleder 


