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Beboer-pårørende møde mandag 28/3-22 
 
Deltagere: Tirsa (plejecenterleder), Britta (Teamleder), Mads (svigersøn til Marie hus 
A, Suppleant for Gitte), Bengt (søn til Gøta i hus D), Jytte (frivillig i 
Ammershøjparken), Katelin(sygeplejerske), Hannah (hustru til Kaj hus E) 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ny forperson 
Helle har fratrådt som forperson for beboerpårørende rådet. Og Både Helle 
og Anni er udtrådt af rådet.  
Rådet takker Anni og Helle for deres indsats og arbejde for Ammershøjparken. 
Opgaverne som forperson er primært at lede og planlægge møderne med 
hjælp fra plejecenterlederen. 
Der holdes 4-5 møder om året. 
 
Ingen af de nuværende medlemmer meldte sig på mødet.  
Der skal afholdes valg til beboerpårørenderådet i de nye huse K og G samt 
suppleringsvalg i Hus B og C der står uden medlemmer.  
 
 

2. Mødedatoer 2022 
Mødedatoer for 2022:  
Slut Maj, midt september, november,  
Vi planlægger at mødes torsdage fra kl. 16-18 

 
 

3. Besøgshunde 
Vi er godkendt til at kunne have besøgshunde i Ammershøjparken, det kræver 
dog at der er nogen til at tage imod dem og være ”værter”.  
Der laves aftaler med beboerne på forhånd om de ønsker besøg fra hunde.  
Hannah vil gerne være behjælpelig med at være ”kontaktperson”/”vært”  
Vi starter med Hus E, derefter Hus K og Hus A 
 
3.A 
Vi enes om at det er en god ide at indkøbe nogle Baches med navn, adresse 
og telefon nummer til hvert hus. Som kan påsættes beboernes overtøj.  
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4. Ny boenhed 

Der er flyttet 10 beboere ind i det nye hus K 
Det andet nye hus, hus G åbner 6. april  
De to nye huse er forbundet af et multirum.  
Vedr. madproduktion i det store køkken i multirummet, foreligger der fortsat 
ikke en endelig plan for dette.  
Aktuelt er der ikke afsat budget til bemanding af Café i multirummet, men vi 
kan selv vælge at lave Café eller restaurant som en aktivitet i multirummet 
Jytte fortæller at Østergaard har startet et koncept der hedder ”mormor mad” 
Hvor man kan købe gammeldags mad.  
D.23/5-22 kl.14.00 er der åbningsfest i de nye huse med mad og live musik.  
 

5. Økonomi 
Vi får først et præcist billede af budgettet i løbet af april måned, da der har 
været en del justeringer, dels på grund af merforbrug sidste år og dels på 
grund af budgettet i forhold til de nye boliger har skulle tilpasses. 
Vi har besluttet at opnormere med en ekstra sygeplejerske på grund af 
antallet af beboere øges. 
 
Vi søger aktuelt nogle koordinatorer, som skal varetage vagtplanlægning og 
deltage i plejen. Den seneste tid har vi ansat mange nye medarbejdere ude i 
husene.  
Der er givet budget til at der kan ansættes unge- samt seniormedarbejdere.  
Der er blevet ansat en farmakonom, der skal gå på tværs af de 3 plejecentre.  
Såfremt der er midler i budgettet, ønsker vi at ansætte en medarbejder med 
fokus på aktivitet. Der efterspørges struktur, synlighed over hvad der foregår 
hvornår og generelt mere aktivitet end vi kan tilbyde i dag.  

 
6. Informationsniveau/ aktiviteter 

Der efterlyses bedre information omkring aktiviteter i Ammershøjparken 
Vi vil prøve at imødekomme dette med en månedlig oversigt over 
arrangementer og aktiviteter.  
 
Cykelpiloter, personalet skal hjælpe med at booke en pilot til cykeltur.  
 
Tirsa fortæller om aktuelle Aktiviteter i Ammershøjparken: 
Ronkedor festival, stjernestunder, cirkus, køreture, fast gymnastik, de 
månedlige arrangementer/fester, gudstjenester 



3 
 

Der er et ønske om at vi planlægger ture til kirken, til gudstjenester og sang.  
 
Tirsa spørger om det vil være god idé at oprette en ”Ammershøjparkens 
venner” forening. De har en sådan på Bøgebakken, foreningen støtter op om 
og holder arrangementer, det kunne være at ”vores” forening ville stå for drift 
af bussen. 
 

 
7. Tavler med billede og navn på personalet 

Der efterlyses navn og evt. billede på personalet, for bedre genkendelighed 
Det fungerer ikke med navneskilte 
Vi prøver at finde på en løsning evt. en tavle med billeder af det personale der 
er på arbejde den pågældende dag  
 

 
8. Projekter vi er i gang med og som kommer 

Vi arbejder med værdighedsprojekt, ”værdighed i praksis” med udgangspunkt 
i at afdække nogle grundlæggende behov ud fra en model der kaldes 
”blomsten” 
Vi er netop startet på et nyt projekt på tværs af de 3 plejecentre, der hedder 
”hjemlighed i praksis”:  
-På bøgebakken skal der arbejdes med hjemlighed omkring 
indgangpartiet/aktivitetsceteret 
-Hvalsø skal arbejde med spisearealet 
-Ammershøjparken vil arbejde med udearealerne 
Styrelsen for patientsikkerhed har godkendt vores ansøgning om projektet om 
at nedbringe forbruget at psykofarmaka og antidepressiv medicin hos ældre 
demente, projektet kommer til at foregå i 1. halvår 2024 
 

 
9. EVT 

Tour de France, lørdag d. 2/7-22  
Østergaard planlægger aktuelt et arrangement på en gård i Rye, hvor der vil 
være underholdning, parkeringspladser osv.  
Vi planlægger at deltage med beboerne, Tirsa følger op på dette med Solveig 
fra Østergaard. (Efter mødet har vi fået booket en plads) 
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Jørgen efterlyser igen et billardbord på Ammershøjparken. Tirsa fortæller at vi 
aktuelt er i gang med at undersøge, hvor et billardbord kan stå, og om der er 
et, vi kan få et sted i kommunen.  


