
Bruger og pårørenderådet Dixensminde 
 
 

Dagsorden 
  

 D. 10.01.22 kl.13-14.30- Mødelokalet 

 

 
Deltager:  Jette Charles, Anne-Marie, Betina, Anita   

Referent: Anita 
Ordstyrer: Anita 

Fraværende: Michael 
 



Information fra Anita   

 
Punkt 1. - Status på COVID  

 
Punkt 2. - Status økonomi 

 
Punkt 3 - Status på 

konsulentforløb med 
udgangspunkt i 

trivselsundersøgelsen 2019, og 
fokus på social  

kapital, samarbejde, 

kommunikation og fokus på 
kerneopgaven. 

 
Punkt 4 -Bruger pårørende 

valg d. 4. november 21 
 

Punkt 5 - Tilsynsrapport 
 

Punkt 6 -Rekruttering og 
problemstillingen herom. 

 
Punkt 7-Serviceassistenter fra 

1.1.22 
 

 

Referat: 

 
Ad. 1 

Der er nuværende ingen 
smittede beboer på 

Dixensminde. 
Der har i løbet af den 

sidste mdr. været 3 
smittede personale. Alle 

aktiviteter er gennemført 
med de restriktioner der er 

nuværende. 

Pårørende opfordres fortsat  
til kviktest inden besøg på 

Dixensminde. 
 

Ad. 2  
Økonomi er nogenlunde. 

Dog har vi brugt en del på 
vikarer, da 

rekutteringsproblematikken 
har fyldt en del på 

Dixensminde i 2021.  
 

Ad. 3  
Konsulent forløbet er 

afsluttet, da der er 

kommet en ny 
anerkendende ledelses 

tilgang på Dixensminde. 
 

Ad. 4 
 

Brugerpårørendevalget 
lægges sammen med 

Mortens aften 2022.   
 

Ad. 5  
 

Tilsynsrapport har punkter 
der skal arbejdes med. Det 

er medarbejder og leder 

opmærksom på. Ellers se 
tilsynsrapporten rigtig fin 

ud. 
  

Ad 6.  
Dixensminde har ansat 

husassistenter/ service 
assistenter og det kommer 

til at afhjælpe 



rekutteringsproblematikken 

nuværende. 
 

Ad. 7  
Se punkt 6. 

 
 

 
 

 
 

Indkomne punkter fra 

formanden  
 

Punkt 8 -Referat 

 
Punkt 9 -Hvordan kan 

Brugerpårørende rådet bidrage 
bedst muligt til den gode 

udviklingsproces? 
 

 Ad 8. 

Referatet sendes ud til alle 
pårørende på mail af leder. 

Referatet ligges på 
hjemmesiden af Lone. 

Betina hænger det op på 
opslagstavlen i de 

forskellige afdelinger på 
Dixensminde. 

 

Ad 9.  
Punktet overføres til næste 

gang. 
 

Information fra 
aktivitetsmedarbejder 

Betina 

Punkt 10. 
 

- Jul og nytår 
- Aktiviteter i 2022- Ideer? 

Ad. 10 
 

Alle arrangementer 
er gennemført i Jul 

og Nytår med stor 
deltagelse af 

pårørende, beboere 

og personale.  
 

Vi har fokus på at få 
flere frivillige tilbage 

til Dixensminde efter 
nedlukning efter 

covid19. 
Næste arrangement 

er nytårstaffel og 
Jazz nytårskoncert d. 

13.01. 

Evt. Punkt 11 
 - Møde datoer i 2022 

- Sekoia 
 

Ad. 11 
Sekoia punktet overføres 

til næste møde. 
 

Mødedatoer i 2022 
28.03.22, 

30.05.22,05.09.22 



Alle dage kl. 13-14.30 i 

mødelokalet på 
Dixensminde. 

Valgaften d. 10.11.22 



 

 

 
Næste mødedato 28.03.22 kl. 13.00-14.30 


