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Dagsorden/referat, Beboer – og Pårørenderåd kl.: 17.00-19.00 Sted: Bøgebakken 
Dato: d. 28. sep. 2020 

 
2. ordinære møde 

Medlemmer af rådet: Johannes Nielsen (Formand for Bøgebakkens Venner og pårørende 1A2), Jørgen Pedersen 

(Pårørende BB2), Birgitte F. Hansen (Pårørende BB2), Ruth Kristensen (Pårørende BB3), Anna-Louise Poulsen (Beboer 
1A2), Bente Hansen (Frivillig, Bøgebakkens Venner), Jeanette Dæhnfeldt (Repræsentant for Ældrerådet), Sanne 

Pedersen (Medarbejderrepræsentant), Dorte Madsen (Teamleder) og Charlotte Thygesen (Centerleder)  

Afbud/Fravær: Jørgen Boesgaard (Pårørende BB3), Mette Søby (Teamleder), Heidi Hansen (Næstformand, pårørende 

BB3), Erling Kristensen (Formand, pårørende 1A1), Sabrina Pedersen (Medarbejderrepræsentant), Anne-Marie Veistrup 

(Pårørende BB3), 

Mødeleder: Charlotte Thygesen 

Referent: Dorte Madsen 

 Orientering og drøftelse Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden og 

referatet fra sidste møde 

 Referat og dagsorden godkendes.  

2. Kost og menuplaner  Hvordan sikrer vi god og næringsrigtig 

kost til beboerne? 

Jeanette Rosenberg fra køkkenet på 

Hvalsø Ældrecenter har for tiden en 
tværgående funktion på alle tre 

plejecentre i Lejre Kommune og arbejder 
med indkøb, ernæring og kostplaner. Der 

er et centralt udbud på indkøb i gang, og 
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det betyder, at der skal ændres på vaner 

og arbejdsgange. Det hjælper Jeanette 
med. Vi vil fortsat have mulighed for at 

handle lokalt også. 

Jeanette orienterer i øvrigt om indsatsen 

på Bøgebakkens Plejecenter 

Jeanette har været på besøg i alle huse. I 

starten handlede husene hos Super 
Brugsen i Hvalsø. Pga. flere faktorer er 

der nu skiftet til Hørkram. Det er en 

smule dyrere, men kvaliteten er bedre og 
udvalget af specialretter er større. 

Jeanette oplever, at maden generelt er 

god.  

Personalet mangler den næringsfaglige 
baggrund og Jeanette vil støtte op og 

kvalificere indsatsen omkring 

madlavningen. 

Der er fortsat fokus på at der bruges flere 
økologiske madvarer. Jeanette arbejder 

på, at sikre gode priser på basisvarerne. 

Beboerrepræsentanten oplever ingen 

ændring i kvaliteten af maden.  

3. Aktiviteter  Der orienteres om de aktiviteter der har 

foregået siden sidste møde. 
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Floorball turnering, Besøg på 

Skomagerkroen, forskellige 
musikarrangementer, Stjernestunder – et 

samarbejde mellem CVO og CKF, 
Skubberne er i gang igen, Cykelpiloterne 

forsøger at komme i gang igen. 

Et enkelt hus har været i Zoologisk Have. 

4. Ny organisering på 

plejecentrene 
 I sidste uge blev første runde 

ansættelsessamtaler til plejecenterleder 
til Hvalsø Ældrecenter og til Ammershøj 

aholdt. Charlotte vil i den nye 
organisering være plejecenterleder på 

Bøgebakken. Charlotte beskriver, at selv 
om plejecentrene ikke skal have fælles 

plejecenterleder, så vil vi fremadrettet 
arbejde på at bevare det fælles 

samarbejde. Forventningen er, at de nye 
ledere starter 1. december 2020, og der 

bliver en overdragelse fra Charlotte til de 

nye centerledere.  

Dagcentrene vil i den nye organisation 

blive tilknyttet den lokale 
plejecenterledelse. Det forventer vi 

skaber mere fællesskab for borgerne der 
bor på plejecenteret, og dem der bor ude 

i byen. 
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Træningsområdet bliver et område for sig 

selv med egen leder.  

Det udekørende hjemmeplejeområde vil i 

den nye organisation være sammen med 
visitationen og vil have samme ledelse. 

Lederen af visitationen har fået nyt 
arbejde, så ændringen er pauseret, indtil 

der er fundet en ny leder til området. 

Politisk er der ønske om, at plejecentrene 

bliver mere åbne for lokalsamfundene. 

Der ønskes mere inddragelse af frivillige 

og borgere fra områderne.  

Anja Steinmejer er rykket organisatorisk 
og hører nu til under afdeling ”Sundhed”, 

hvor administration og udvikling er 

samlet. 

5. Corona • Evaluering af situationen til d.d. 

• Hvad har vi erfaret igennem 

coronasituationen – hvad skal vi 

tage med os? 

Der er fortsat ingen smittede på 

Bøgebakken af personalet eller beboerne. 

Vi er begyndt at teste vores 

medarbejdere mere systematisk. Det har 

resulteret i, at der er fundet 

asymptomatiske medarbejder i 

Ammershøj Parken.  

Det betød at gennem smitteopsporingen, 

blev der fundet flere positive 

medarbejdere/beboere med Covid-19. 
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Der blev derfor iværksat øgede 

restriktioner i samarbejde med Styrelsen 

for Patientsikkerhed. Der testes for 

nuværende hv. 7 dag i Ammershøj. 

På de andre plejecentre testes hver 14 

dag.  

 

Charlotte fortæller, at vi som fagpersoner 

er meget opmærksomme på at holde 

smitten ude, og vi overholder de 

retningslinjer, vi får fra 

Sundhedsstyrelsen. Det har været ledelse 

i en krisetid – og vi har stået i 

situationer, vi aldrig har prøvet før. 

Ledelsens fokus har været på at holde 

smitte ude af plejecentrene og på at 

overholde de til enhver tid gældende 

retningslinjer. Retningslinjer som ændrer 

sig hele tiden og skal omsættes til og 

implementeres i praksis.     

 

Der er smitteudbrud på Ammershøj, og vi 

drøfter også de erfaringer, vi lige nu gør 

os der. Der er ingen tvivl om, at 

kommunikation er en stor og svær 

opgave, og ledelsen kan helt sikkert blive 

bedre, og vi lærer undervejs. 
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Vi er blevet mere opmærksomme på 

vigtigheden af at overholde de 

hygiejniske principper i alle situationer i 

vores dagligdag. 

 

Vi har lært at afholde møder på teams, 

og arbejde hjemmefra (dem som har 

arbejdsopgaver der er egnet hertil). 

 

Personalet har også oplevet, at der har 

været positive oplevelser, hvor 

relationerne til borgerne er blevet tæt på 

en anden måde i de enkelte 

huse/afdelinger.   

 

6. Budget 2021 Status på budgetproces 2021 – 

Hvornår får vi oplæg i høring 

Status budgetproces 2021 – hvornår får 

vi oplæg i høring. 

Der er ikke truffet nogle beslutninger 
politisk, men det økonomiske oplæg er 

sendt i høring. Det er et stort oplæg, som 

kan være svært at gennemskue. 

Der er sat penge af til udbygningen i 
Ammershøj, og der er sat penge af til 

plejecenterbyggeri i Hvalsø. 

Der har været nedsat en stor 

interessentgruppe, som har været 
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involveret i processen i forhold til 

udbygningen i Ammershøj. Det har været 
en god og inddragende model, som også 

ønskes videreført i forbindelse med det 

kommende byggeri i Hvalsø. 

Der er taget højde for demografien i 
forhold til, at der bliver flere ældre, og 

det kan ses i oplægget, at der bliver 

taget højde for dette.  

Der er stor politisk velvilje og ønske om, 

at samme serviceniveau bibeholdes. 

Høringssvar er fremsendt til 

forvaltningen.  

7. Åbent hus 4. kvartal 2020 Kan vi afholde det årlige åbent hus 

møde i år/corona? 

Vi forventer ikke, at vi kan gennemføre 

et åbent hus i år. Det forventes at afvikle 

et beboer- pårørende møde i stedet for. 

8. Plejeboligbyggeri i Lejre • Ammershøj 

• Hvalsø 

• Orientering om 

udviklingstemaer for CVO, 

fremlagt i USSÆ 

Byggeriet i Ammershøj går i gang efter 

planen, men det ellers arrangerede første 

spadestik blev aflyst pga. Corona-

situationen.  

 

Udviklingstemaerne for CVO, som er 

fremlagt i USSÆ af vores chef, Lene 

Miller, er udsendt som 

orienteringsmateriale, så alle kan få 
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indblik i de tanker, der overordnet 

tænkes for vores område.  

 

9. Orientering om ny rygepolitik i 

Lejre 

Der indføres ny rygepolitik i Lejre 
Kommune pr. 1. januar 2021. Lejre 

Kommune vil fremadrettet være en 

røgfri arbejdsplads. 

Der indføres ny rygepolitik i Lejre 
Kommune pr. 1. januar 2021. Lejre 

Kommune vil fremadrettet være en røgfri 

arbejdsplads. 

Beboere og pårørende må fortsat ryge i 
egen bolig samt på dertilhørende 

terrasser. 

10. Evt.  Invitation til formand og næstformand 

til at besøge ældrerådet. 

 

 

 

 

 

Betina Gregersen er stoppet i 

Lægehuset i Osted 

 

 
 

En repræsentant eller to inviteres til det 
årlige møde med Ældrerådet på 

Østergaard. Vi vil modtage den endelige 
invitation fra Ældrerådet, når mødet er 

planlagt. Invitationen sendes til 

sekretæren Charlotte Thygesen. 

Det besluttes at Birgitte F. Hansen og 

Bente Hansen deltager i dette møde. 

 

Det betyder, at Charlotte Frølund 

tilknyttes Bøgebakken fremadrettet, i 
samarbejde med Lene Nygaard og 

Helene. 
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Varmt vandsbassinet 

Charlotte Frølund overtager Betina 

Gregersens plads i det kommunale 

samarbejde med de praktiserende læger. 

Det er fortsat et brændende ønske om, at 
bassinet åbnes op for beboerne for 

Bøgebakken. 

  

 


