Dialogmøde - Referat
Onsdag d. 9. september 2015 mødte 13 repræsentanter op til
dialogmøde.
Vi drøftede mange emner.
Besparelsesforslag 2016
Der er budgetforhandling i weekenden 19.-20. september. Når de er
afsluttet, ved vi, om fysioterapien skal nedlægges på Grønnemoseværkstederne. Social- og sundhedsudvalget har anbefalet at bevare
fysioterapien.
Siden dialogmødet har byrådet afsluttet forhandlingerne om budgettet
for 2016. Fysioterapien på Grønnemoseværkstederne bliver ikke
nedlagt.
Pårørendearrangement
Alle var inviteret med til foredraget med Lone Hertz 1. juni. Det var en
god oplevelse.
Grønnemoseværkstedernes tag
På sidste møde spurgte en til, hvornår taget er færdig. Vi har desværre
endnu ikke fået at vide, hvornår det bliver lavet.
Ferie- og fritidskatalog
Arbejdet med at planlægge ferieture og fritidsarrangementer i 2016 er
netop begyndt.
Diverse
På sidste møde spurgte en til, hvornår der er gammel elevfest på
Nordfyns Højskole. Hasse kan ikke få datoen oplyst. Kig på deres
hjemmeside: nordfyns.nu, for at se, om der bliver oplyst en dato.
Social Tilsyn
Alle vores støttecentre og botilbud får hvert år besøg af det sociale
tilsyn. De snakker med beboere, pårørende, medarbejdere og ledelsen.
De vurderer, hvor gode de synes, at vi er til at give jer støtte.
Rehabilitering
Tre har deltaget i en film, som skal vises for alle medarbejderne. I
Dialogmødet deltog Malou, der er med i filmen. Hasse har fået lov til at
vise filmen, når han i november skal holde foredrag i Japan.
Opsigelse
Der blev spurgt til, hvordan man fyrer. Hasse forklarede, at der kan
være forskellige grunde. Det kan være på grund af besparelser. Det kan
også være på grund af samarbejdsproblemer. Når der er fyringer, sker
det altid efter en procedure, vi skal følge.
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SMARTE-mål
Hvorfor siger personalet hele tiden SMARTE-mål? Det er, fordi vi
forsøger at gøre jeres mål SMARTE.
S = Specifikke = tydelige og klare og præcise
M = Målbare = virker det, vi har aftalt at gøre
A = Accepterede = er både I og vi enige om målene
R = Realistiske = kan vi nå at arbejde med målene
T = Tidsbestemt = er der aftalt en periode for arbejdet
E = Evaluerbare = hvordan ved vi, det virker
Kostpriser
Der blev spurgt til, hvorfor kostpriserne bliver lavet om senere på året.
Forklaringen er, at vi ønsker, at måltider i støttecentrene koster det
samme. Det samme gælder for botilbuddene. På den måde er det ikke
kostpriserne, der bestemmer, om en borger har råd til at bo et bestemt
sted.
De nye priser er:

Morgenmad
Middagsmad
Aftensmad

Botilbud
8,75 kr.
17,49 kr.
17,49 kr.

Støttecenter
7,89 kr.
15,78 kr.
15,78 kr.

Priserne dækker alle måltider, også mellemmåltider.
Hvis man er med i alle måltider, koster det 1.330,10 kr. om måneden i
botilbud. I støttecentre koster det 1.200 kr. om måneden.
Bustider
Der blev spurgt, om Hasse kan få lavet om på bustiderne. Det kan han
ikke.
Fisketure
Der blev spurgt, hvorfor personalet ikke har tid til at tage på fisketure.
Fisketurene i Fritidskataloget er desværre blevet aflyst på grund af ferie.
Det er muligt at tage på fisketur, hvis det aftales, hvor man bor og
hænger sammen med jeres handleplaner. Det skal man snakke om,
hvor man bor.

Næste dialogmøde
Næste møde afholdes onsdag d. 25. november 2015 kl. 15.30-17 på På
Hjørnet, Vestergade 40, Svendborg.
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