
 

Mødeleder:  Anni Schmidt 
Referent: Pernille Scherling Frich 
 
Dato:  
7. september 2022 
Tidspunkt:  
kl. 17.30-19.30 
Sted:  
Skovstjernen 

Deltagere fra pårørenderåd: 
Formand Anni Schmidt 
Pårørenderådsmedlem Helle Svenning 
Pårørenderådsmedlem Torben Vand 
 
Ledere:  
Konstitueret Aftaleholder Klaus Bluhme Knudsen 
Afdelingsleder Pernille Scherling Frisch 
 
Medarbejderrepræsentant:  
Diana Kieldahl Hansen (Grønt hus) 
 
Afbud: 
Pårørenderådsmedlem Runa Dorph-Petersen 

 

  

Dagsorden   kl. 17.30 -19.00 

 

 

Referat 

1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 

2 Præsentation Alle deltagere præsenterede sig for hinanden 

3  Nyt fra ledelsen 
 

Klaus og Pernille fortæller om det fokus der har været 
på ledelsesstruktur i område Grenå, og at ønsket om to 
afdelingsledere på skovstjernen ikke på nuværende 
tidspunkt kan realiseres, da budgettet for 2023 endnu 
ikke ligger klart.  
Pt. er Klaus Bluhme Knudsen konstitueret 
aftaleholder/områdeleder i Område Grenå samt 
afdelingsleder på STU. Der er gang i 
ansættelsesprocessen af den nye aftaleholder. Der har 
været gode ansøgere og de sidste forhandlinger er i 
gang. 
Louise Stougaard Poulsen (tidligere konstitueret 
afdelingsleder på Skovstjernen) er konstitueret 
teamleder på Nærheden indtil 31.12.2023 
Anne Katrine Vestergaard er konstitueret teamleder på 
Ålunden indtil 31.12. 2023 
 
På Skovstjernen er der sat fokus på vagtplaner og 
mødestruktur, som vil blive tilpasset beboernes behov, 
kravene til den øvrige opgaveløsning og de ydre 
rammer, på en mere hensigtsmæssig måde. Dette er en 
længere proces, og den nye vagtplan vil blive rullet ud 
medio februar 2023. 

 

Referat 
 

Pårørenderådsmøde Skovstjernen/Ålunden 
 



4 Nyt fra medarbejderne 
 

Diana fortæller at medarbejderne glæder sig til at få 
mere styr på vagtplanen, at der arbejdes med 
procesbaseret dokumentation, samt at man er i gang 
med at lære den nye leder at kende. 
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Nyt fra formanden Formanden orienterede om historik og sammensætning 
af pårørenderådet, der har været igennem 
omstrukturering. Formanden orienterede også om 
valgprocedure, og fortalte om et meget engageret 
pårørenderåd. 

6 Opfølgning tidligere punkter: 
 

a) Specialtandlæge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Spa, loftlift 
 
 

c) Mødetid på Nærheden onsdag 
morgen 

 
 
 
 
 

d) Kommunikation 
Skovstjernen/Nærheden  

 

 
 

a) Der har været undervisning af medarbejdere fra 
specialtandplejen, og der er stadig en 
undervisningsgang tilbage. Både medarbejdere 
og beboere opleves af Pernille som meget 
opmærksomme og engagerede i 
tandbørstningen til hverdag. En del beboere 
kommer selv og spørger om hjælp til 
tandbørstning. Der er også stadig beboere som 
kan have vanskeligt ved at samarbejde om den 
opgave, men her lærer personalet nogle 
brugbare ”tricks”. 

b) Der er sat lift op i Spabadet og flere og flere 
beboere benytter sig af det, med personalets 
hjælp. 

c) Der er sat gang i ændring af Nærhedens 
mødetid om onsdagen, således at beboerne på 
Skovstjernen ikke skal senere afsted om 
morgenen, men i stedet kommer lidt før hjem 
om eftermiddagen. Dette er mindre 
forstyrrende for de fleste beboeres struktur og 
dagsrytme. 

d) Der arbejdes på en bedre kommunikation 
mellem Skovstjernen og Nærheden. Dette vil 
også komme naturligt nu da Louise er 
konstitueret teamleder. Pernille lover at lave en 
liste med medarbejdere og telefonnumre og en 
beskrivelse af, hvem man kontakter om hvad, 
hvornår. 
Det er et stort ønske fra pårørende at blive 
løbende orienteret om hvem der er 
kontaktperson for hvilke beboere, samt om 
aftrædelser og ansættelser. Preben Vand 
fortæller her om en lidt ærgerlig oplevelse, hvor 
han helt tilfældigt bliver præsenteret for 
broderens nye kontaktperson, uden at vide at 
der er sket ændringer. 



Pernille orienterer også om, at der vil blive lave 
et nyhedsbrev en gang i kvartalet, og i øvrigt 
hvis der er vigtige informationer. 
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Næste møde/dialogmøde/valgmøde? Det aftales at der afholdes dialogmøde og valg til 
pårørenderådet på Skovstjernen den 9. november 2022 
– fra kl. 18.30 til kl. 21 (Pernille sørger for kaffe/kage) 
 
Klaus undersøger mulighed for at få en oplægsholder til 
at fortælle om værgemål, da dette er et aktuelt emne. 
Oplægget kan være ca. 40- 45 minutter.  
 
Herefter er der dialogmøde med oplæg fra ledelsen og 
slutteligt valg til pårørenderådet. Både formanden og de 
to andre fremmødte rådsmedlemmer, gav udtryk for 
deres store engagement og lyst til at genopstille til 
valget. Vi drøftede om det kunne være en god idé at 
skrive allerede i indbydelsen til dialogmøde og valg, at 
flere rådsmedlemmer ønsker at fortsætte. 
 
Der er dialogmøde i VPU – Voksen- og Plejeudvalget den 
24. oktober 2022 Kl. 16.30–18.00. Mødet holdes i 
Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa - Dialogmøde med 
Beboer- og Pårørenderåd på Socialområdet. 

8 Evt. Ingen punkter. 

 
 

 

Dagsorden   kl. 19.00-19.30 

Med beboerrepræsentanter 
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Evaluering af Grundlovsfest Beboerrepræsentanterne Per Mikkelsen, Niels Bomholt 
og Kaj Peter Munk Nielsen fortalte at det havde været 
en rigtig god grundlovsfest med god musik fra Allan 
Aabenhus, dejlig mad på den store grill fra Grenå 
Slagtehus samt mange små aktiviteter, lege og 
konkurrencer rundt omkring i gårdhaven, arrangeret af 
FC Grenå. 
Preben Vand fortalte at Grundlovsfesten var meget 
betydningsfuld for Skovstjernen, og beskrev et 
arrangement der virkelig har udviklet sig til en 
traditionsrig, nøje planlagt og vellykket fest, som både 
beboere og pårørende engagere sig i, og ser frem til.  

10 Evt. Ingen punkter. 

 


