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Referat fra Bruger- og Pårørende Rådsmøde. 

 
Mandag den 10. maj - kl. 16.30-18.30  

Kontor centerleder 

 

Til stede: Formand Gitte Green (Afd. C),  

Erling Petersen (Afd. D),  

Repræsentant fra Seniorrådet Flemming Alø 

Centerleder Anette Falk, Afdelingsleder Dorthe Johansen. 

Afbud fra: Hanne Rasmussen (Afd. B), Suppleant Michael Løfqvist (Afd. B) 

Anne Birch (Afd. A) 
 

 

 
1. Nyt fra centerleder. 

- Ny aktivitetsmedarbejder (Birgit). Vi har således 3 aktivitetsmedarbejdere i huset. 

- Ny afdelingsleder afd. C (Nina). Ledergruppen er nu fuldtallig. Der vil være fokus på den 

samlede lederudvikling i 2022, så vi får skabt en stærk ledergruppe, der går foran med mål og 

værdierne omkring kerneopgaven. 

- Omsorgsprisen. Heidi fra afd. D har vundet omsorgsprisen 2022, hvilket vi er meget stolte af og 

laver opslag omkring på både hjemmesiden og Facebook. 

- ”Hvad er vigtigt for dig”-dag. (Dansk Selskab for PatientSikkerhed er initiativtager for dagen). 

Ideen er at undersøge, hvad der er vigtigt for beboerne. Dagen afholdes officielt 9/6, men da vi 

har Markeds dag samme dato, har vi valgt at rykke undersøgelsen til tirsdag 7. juni på 

Gildhøjhjemmet. De enkelte afdelinger arbejder videre med de indkomne udsagn efterfølgende 

for at iværksætte de gode indsatser, som giver livskvalitet for beboerne. 

- Lederne og de fleste af sygeplejerskerne har været på kursus i patientsikkerhed (25/26 april). På 

Gildhøjhjemmet arbejder vi allerede med ”I sikre hænder” (medicin, fald, tryksår, ernæring), 

hvor vi gennem forbedringsmodellen arbejder med, hvordan vi kan blive endnu bedre. Afd. C 

har lige fejret 365 dage uden medicinfejl, som krævede lægekontakt. 

Desuden var der oplæg omkring begrebet ”Kindness”, som ligger fint op af vores værdier. Vi har 

planer om at implementere begrebet hos os. 

 

2. Uanmeldt tilsyn fra BDO 20. april 2022 – gennemgang af konklusionen. 

(Rapporten er vedhæftet mødereferatet og findes nu også på hjemmesiden). 

I konklusionen står bl.a.: ”Det er tilsynets overordnede vurdering at Gildhøjhjemmet er et 

velfungerende ældrecenter, som har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirket til trivsel for 

borgerne. Tilsynet vurderer, at ældrecenteret lever op til Brøndby kommunes kvalitetsstandarder og 

vedtagne serviceniveau. Dokumentationen fremstår med en høj faglig og professionel standard med 

enkelte mangler.” (Der manglede beskrivelse af, hvorfor en beboer ikke ønskede at blive vejet). 

 

Rådet tager rapporten til efterretning og anerkender og roser for den fine rapport. 

 

3. Genoptagelse af møder med beboere/pårørende efter corona. 

Ønske om at fælles møder med beboere/pårørende og den enkelte afdeling genoptages. Der har før 

corona været afholdt 2 årlige møde. Dette tager vi med til ledermøde og formidler. 
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4. Betaling af aktiviteter på Gildhøjhjemmet, evt. til en konto via mobilpay eller andet, så 

beboeren ikke selv skal have pege med. 

Vi undersøger, hvilke muligheder der er, så både retningslinjer og lovgivning overholdes. 

Indtil videre må beboerne fortsat hæve kontakter i administrationen. 

 

5. Orientering omkring aktiviteter. 

- Der arbejdes med opdeling af funktioner mellem aktivitetsmedarbejderne, således at Maria 

primært vil stå for ”én-til-én” aktiviteter og Mette og Birgit primært vil stå for fælles aktiviteter. 

- De ubrugte midler fra 2021 har vi fået lov at overføre til i år. Pengene skal bruges lokalt og vi 

har planer om pølsefest, søndagsrock m.m. 

- I dag har vi haft besøg af heste, kaniner, høns og børn i haven. Der var 22 beboere, der ønskede 

at være med og det har skabt gode oplevelser og erindringer at være med til at fodre dyrene. 

- Der er gang i grøntsags-bede og jordbærbede. 

- Vi holder Markeds dag 9. juni fra kl. 13-16. Der bliver boder, loppemarked, ”krea-udsalg”, 

banjospil, salg af vafler m.m. Vi modtager gerne sponsor gaver, som vi kan udlodde. 

Overskuddet fra dagen, går til indkøb af ting der er til gavn for beboerne, så alle får glæde 

af dem f.eks. havegrill, parasoller, havebænk, tv m.v., det besluttes efter ønsker fra 

beboerne. 
Ældrechefen og formanden for socialudvalget er inviteret. 

Der spørges ind til om tidspunktet kan ændres, så arrangementet slutter kl. 17.00? 

Opfølgning efter mødet: Det er ikke muligt i år, men vi vil have fokus på det til næste gang. 

- Sct. Hans fejres om dagen i år fra kl. 12-16. 

- I år har Toppen lukket i uge 30 + 31 grundet samtidig ferie. Dette er kun i år at Toppen må lukke 

og skyldes at ferieønsker skal efterkommes, når man ansættes efter 1. februar. I de 2 uger vil det 

være plejepersonalet, der står for aktiviteter på de enkelte afdelinger. 

- Vi har tidligere fået bevilliget campingvogn til haven af Kudsk fonden. Efter større 

undersøgelser på andre plejecentre, viser det sig at disse ikke er blevet brugt, da det er svært at 

komme op i en campingvogn, når man er dårlig gående og det er svært at bevæge sig rundt inde i 

vognen. Der har været beboere med og de har undret sig: ”Hvad skal vi med en campingvogn?”. 

Vi vil derfor undersøge med Kudsk fonden, om vi kan få omgjort bevillingen til en bjælkehytte, 

som flere beboere vil kunne få glæde af. (Der er møde i Kudsk fonden 2. juni). 

- Indkøbspriser er steget. Vi har ekstra fokus på hvordan vi får udnyttet indkøbene bedst muligt 

uden at gå på kompromis med kvaliteten.  

- Projekt ”madspild”: Et projekt som iværksættes på én afdeling for reelt at måle på spild af mad 

og drikke mhp. optimering. 

- Økologiprojekt: Pt. ligger vi på 50 % økologi – vi stiler mod sølvmærket der er over 60 % 

økologi.  

Vi bruger flere grøntsager i kødretter, der er beriget så beboerne får den næring de har brug for. 

Vi har indført vegetar måltid 2 x om måneden. Vi bruger bl.a. økologiske kartofler, koger selv 

æg, bruger økologisk mel til at bage brød og kager, laver selv marmelade og er i gang med 

justeringer med pynt på maden. 

Indtil videre har vi ikke hørt bemærkninger til ovenstående ændringer, men vi vil gerne have en 

tilbagemelding på, hvordan beboerne oplever dette, hvis I hører noget vi ikke hører.  

 

6. Eventuelt: 

 

- Ønsker til madplanen: Der efterlyses Skipperlapskovs og forloren skildpadde. Dorthe vil få det 

med på kommende menuplan. 

- Gangen afd. D: Det opleves at gangen trænger til at blive malet. Det noterer vi, vel vidende at 

malearbejde er dyrt. (Tilbud om maling af Toppen lød på 35.000,-). 
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- Røglugt ved udedøren afd. D: Der må ikke ryges hverken inde eller på kommunens udearealer. 

Anette vil gentage dette for personalet. Beboerne må ryge i egen bolig. 

 

- Valg til BP-råd: 

o Der skal være valg til BP-rådet til september. Vi drøfter, hvordan vi skal gøre reklame 

for BP-rådet: 

 Indlæg til beboerbladet v. Anne/Gitte. 

 Foto af BP-rådsmedlemmerne til info-tavlen og i beboerbladet. 

 Gerne kommentarer fra BP-rådsmedlemmerne og øvrige pårørende/beboere 

omkring oplevelse af aktiviteterne/festerne til publicering i beboerbladet. 

 Ønske om foredragsholder omkring aktuelt emne (tidligere præst, 

demenskonsulent m.m.) for beboere/pårørende/personale. Gerne 19/9, hvor der 

er valg til rådet – eller senere. Vi aftaler, at vi drøfter dette i ledergruppen og 

melder tilbage til BP-rådet om forslag. 

 Skal vi lave plakater, der reklamerer for BP-rådet? Der må gerne laves et oplæg 

til Flemming Alø, der vil undersøge muligheder for produktion af plakater. 

 Ang. fotos af BP-rådsmedlemmerne: Send billede til Helle Hansen (mail: 

helan@brondby.dk) mhp. info-tavle og beboerbladet. Frist for dette 10. juni, da 

vi ikke kan nå det til kommende beboerblad. 

 

 

Næste møde: 22. august kl. 16.30-18.30. 

 

 

 

 

 

 

Referenter:  Dorthe Johansen og Anette Falk. 
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