Velkommen
til
ÅRSMØDE
i
bruger- og
pårørenderådet
Søndag, den 28. oktober 2018,
kl. 14.00-16.30
på

Plejecenter
Farsøhthus

ÅRSMØDE
i bruger- og pårørenderådet
Endnu et år er hastet forbi os, og det er igen tid til at samles til
årsmøde/valgmøde i bruger- og pårørenderådet:

Søndag, den 28. oktober 2018, kl. 14.00-16.30 i Dagligstuen
på plejecenter Farsøhthus
Der vil på mødet bl.a. blive fremlagt årsberetninger fra både
formanden for rådet og plejecenterlederen.
Efter mødet vil der være musikalsk underholdning v/musikgruppen
”SOLSIKKERNE”

Mød op – få en dejlig eftermiddag i vores hus og vær med til at forme
det næste år for bruger- og pårørenderådet og Farsøhthus.
Da der serveres lidt godt til ganen, vil vi gerne om du vil tilmelde dig
senest mandag, den 15. oktober 2018 i køkkenet på Farsøhthus
tlf. 8959-4371.
Med venlig hilsen
Ingelise Schmidt
formand

Karina Kreutzfeldt
plejecenterleder
/
Laila Søgaard Frederiksen
afdelingsleder

1.
Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler,
alt flygted storken over strand,
ham følge viltre svaler.

6.
Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.

2.
Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.

7.
Og når engang på Herrrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i paradis vi finder.

3.
Men i vore lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.

8.
Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje,
da kommer aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.

4.
Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.

9.
For høsten her og høsten hist
vore Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være.

5.
Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

10.
Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til himlen os ledsage.

PROGRAM
1. Velkomst
2. Årsberetninger

formanden for bruger- og
pårørenderådet Ingelise Schmidt

plejecenterleder Karina
Kreutzfeldt/afdelingsleder Laila
Søgaard Frederiksen

Farsøhthus’ venneforening
v/Jonna Jensen
3. Valg til bruger- og pårørenderådet

orientering om valg, vedtægter m.v.

aftaler om valghandling

opgørelse af valg samt dato for
konstituering
4. Kaffe
5. Musikalsk underholdning
6. Tak for i eftermiddag

Vedtægter for valg
Hvor mange skal vælges:
Der vælges mindst 4 medlemmer, heraf mindst en beboerrepræsentant. Der
vælges en suppleant for hvert medlem, hvis det er muligt.
Lederen af plejeboenheden og tillidsrepræsentanten er altid en del af brugerog pårørenderådet.
Der udpeges en repræsentant via ældrerådet.
Hvor længe er man valgt:
Man vælges for et år ad gangen. Valg afholdes i oktober måned.
Hvem kan vælges, og hvem har stemmeret:
Brugere og pårørende til beboere i plejeenheden.
Pårørende er nær familie eller en person som beboeren erklærer for
pårørende eller repræsentant. Der kan afgives en stemme pr. beboer, enten af
beboeren selv eller den valgte pårørende/repræsentant.
Selve valget foregår ved afstemning på en af følgende måder:
-

Fredsvalg. Ved almindelig tilkendegivelse af, at alle opstillede
vælges.
Afstemning ved håndsoprækning, hvis blot en stemmeberettiget
ønske dette.
Hemmelig afstemning på stemmesedler, hvis blot en
stemmeberettiget ønsker dette.

Konstituering:
Rådet konstituerer sig på et møde kort efter årsmødet og gerne senest i
oktober måned.
Der vælges formand og næstformand. Et medlem kan ikke beklæde begge
poster.

Formål og arbejdsopgaver for bruger- og pårørenderådet
Formål:
§1
Bruger- og pårørenderådet skal medvirke til at sikre opfyldelse af
pleje og omsorg, der bedst muligt lever op til den enkelte beboers
ønsker og behov. Rådets opgave er at repræsentere beboernes
interesser.
Rådet skal medvirke til, at der skabes dialog mellem beboere,
pårørende, ledelse og medarbejdere i plejeboligerne.
Opgaver:
Der holdes et møde én gang i kvartalet.
På møderne drøftes aktuelle problemstillinger med ledelsen og en
medarbejderrepræsentant.
Der er få faste opgaver som er:
gennemgang af tilsynsrapporter samt høringssvar i forhold til
dette
deltagelse ved anmeldte tilsyn fra kommunen
behandling af evt. indkomne klagesager
Derudover er det frivilligt, hvad der arbejdes med i årets løb, men det
kan eksempelvis være:
beboernes hverdag
plejeboligernes pårørende-politik
arrangere udflugter og andre aktiviteter for beboerne
lave pårørendegrupper eller foredragsaftener

Mel.: De nære ting…

Dit sind flyver altid så viden omkring,
det er, som du glemmer de nære ting.
Du drømmer om lande i syd og mod nord
og ser ikke skønheden, hvor du bor.

Du synes din dag er så kedelig grå.
Hvad er det, du søger; hvad venter du på.
Når aldrig du under dig rist eller ro,
kan ingenting blomstre, og intet gro.

Gå ind i din stue, om end den er trang
og hør, hvor den nynner en stille sang.
Den rummer dog ting, som dit hjerte har kær,
du ved bare ikke, hvad de er værd.

Den lykke, du søger bag blånende fjeld,
den har du måske altid ejet selv.
Hold op med at jage i hvileløs ring
og lær blot at elske de nære ting.

