
Bruger og pårørenderådet Dixensminde 
 

Dagsorden  
 

Mandag den 26. oktober 2020 kl. 13.00 – 14.30 i Fællesstuen 
 

Deltager:  Betina, Anne-Marie, Birgitte, Egon, Michael, Kirsten 

Referent: Kirsten 
Ordstyrer: Birgitte 

 

Information fra 

Birgitte og Kirsten 

- Status på orangeri 

Birgitte viser billede af det orangeri der tænkes 
indkøbt. Er i gang med at søge byggetilladelse. 

Der bliver installeret varmekilde. 
- Status på COVID test af personale 

Medarbejdere bliver tilbudt test hver 6. uge. Kommer 
på alle Plejecentrene i Vejen kommune. 

Der kigges på om tilbuddet kan udvides til f.eks. 

beboer. 
Drøftelse vedr. anvendelse af visir/værne midler 

- Status på Sekoia (skærmløsning i boligerne) 
Forventer at gå fuldt go on d. 2.+3. december 2020. 

- Status på nødkalds-/telefonsystem. 
Nyt nødkaldssystem forventes i drift d. 7. december 

2020. Der bliver oprettet demenszoner. 
Der bliver installeret nyt telefonsystem pr. 2. 

november, hvor der kommer nyt hovednummer – 
79965397. 

- Jul & Nytår 2020 
Der er udarbejdet plan herfor ud fra beboernes 

ønsker. 
Der er planlagt med 4 medarbejdere på arbejde 

juleaften og nytårsaften. 

Fortsat usikkerhed omk. mulighed for besøg på 
centeret eller kunne komme hjem til pårørende – 

afventer udviklingen. 
- Valg til Bruger-pårørenderåd – valget i 

november udsættes til foråret. Rådet bliver siddende. 
Forslag fra Annemarie, at der bliver udarbejdet et 

motivationsskriv til beboer/pårørende. 
 

Indkomne punkter fra 

formanden  

- Der er ikke kommet punkter til dagsorden 

Information fra 

aktivitetsmedarbejder 
Betina 

- Sommerpuljemidler til udendørs aktiviteter  

Været på tur til Skibelund krat med 18 beboer. 
Haft besøg af hestevogn og pølsevogn. 

Derudover pandekagebil. 
- Mad fra bunden 

Der laves menu plan hver onsdag. 
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Sidste onsdag i hver måned vil der blive lavet mad 
fra bunden af Charlotte fra køkkenet og Bettina fra 

aktivitet der står herfor. Beboerne bidrager i det 
omfang det for dem er muligt. 

- Fællesspisning 

Finder sted om fredagen, hvor de spiser sammen i 
fællesstuen. 

 

Evt. Birgitte har fået bevilliget midler fra 

Risikostyringspuljen til konsulentforløb med 
udgangspunkt i Trivselsundersøgelsen 2019, og fokus 

på social kapital, samarbejde, kommunikation og 
fokus på kerneopgaven. 

Starter op den 12. november 2020 og strækker sig 
over ca. 6 mdr. 

 

 
Næste møder:  

Mandag d. 11. januar 2021 kl. 13-14.30 

 


