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Ane Frische, Centerchef

Referent

Ane Frische

1. Nyt fra Frydenholm:
2.
Økonomi:
Grundet manglende puljepenge i 2020, gennem klippekortordning, øget aktivitet på
plejecenter og bedre normering skal Frydenholm indhente 1 mio. samlet i 2020.
Ledelsen har, i samarbejde med MED – udvalget, derfor besluttet at omstrukturere vores
fælles aktiviteter på Frydenholm, Æblehaven og daghjem.
Dvs. at de vakante aktivitetsmedarbejderstillinger ikke bliver genbesat.
Ligeledes har Lise valgt at gå på pension i starten af 2020.
Der vil selvfølgelig fortsat være tilbud om fælles aktiviteter, som bliver udført at vores
terapimedarbejdere og det faste personale i daghjem og plejecenter.
Sommerevaluering:
Peter oplever, at sommerferien er gået fint på Frydenholm. At der selvfølgelig har været
afløsere, men mange kendte ansigter.
Annette oplever, det har været en sej periode i Æblehaven. At der somme tider har
været 2 aftenvikarer i det samme hus, der ikke kender beboerne og aftenrytmen.
Annette observerer meget forskellig kvalitet af pleje i hus 1, hun er i tvivl om hvor og
hvem hun skal drøfte disse observationer med. Ane aftaler med Annette, at Ane
indkalder til møde med Annette og afdelingsleder Kristina.
3. Intet nyt fra Seniorråd
4. Gennemgang af budgettilpasninger som vedhæftet ved indkaldelsen. Der er ikke
umiddelbart nogen indsigelser fra medlemmerne.
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5. Takster for servicepakker 2020.
Frydenholm:
Fuldkost pr. måned*
Refusion morgenmad pr. dag*
Refusion frokost pr. dag*
Refusion aftensmad pr. dag*
Refusion drikkevarer pr. dag*
Forret/dessert pr. dag
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned
Vinduespudsning pr. måned
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned
Vask af personligt tøj pr. måned

2020
3.370,00
24,00
52,00
24,00
11,00
11,00
165,00
35,00
134,00
-

2019
4.432,00
24,00
39,00
39,00
16,00
8,00
226,00
41,00
118,00
-

Ingen indvending til dette.
Evt. Annette orienterede om, at der var et muligt medlem til Bruger – pårørenderådet fra
Æblehaven. Ane kontakter vedkommende.
Med venlig hilsen
Ane Frische
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