Tranehavegårds beskrivelse af arbejdet
brugerindflydelse og medbestemmelse.
•

Hvordan sikres beboerindflydelse og medbestemmelse i tilbuddet.

Som beboer på Tranehavegård, har man altid mulighed for at komme med forslag til
eventuelle tiltag. Disse kan kommunikeres igennem kontaktperson, beboerrådsformand
eller ved at gå direkte til lederen. Herefter vil forslagene tages op på et beboerrådsmøde
og drøftes, hvis det er af en sådan karakter, at det omhandler alle beboerne på
Tranehavegård. Der skrives altid referat af disse møder, som gemmes i referatmappen som
står i køkkenet ude i fællesstuen.
Hvis forespørgelsen omhandler beboerens eget liv, kan denne gå til sin kontaktperson,
eller lederen. Herved drøftes og tages stilling til, hvad der evt. kan gøres
anderledes/ændres.
Der lægges vægt på en åben dialog, der kan give mulighed for udveksling af synspunkter og
forslag, der kan indgå i beslutningsprocessen. Som udgangspunkt skal beboerne sikres
medindflydelse i alle forhold, der berører deres lokale tilbud.

•

Hvor tit afholdes møderne.
Beboerrådsmøder afholdes hver måned, ellers efter akut behov. Husmøder afholdes den
sidste fredag i hver måned. Der udsendes dagsorden med ønsker for punkter, inden mødet.

•

Hvordan indkaldes og afvikles møder.
Som udgangspunkt er det leder der indkalder til møder, men beboerrådet kan også
indkalde til møde.

•

Referat af møderne.
Referater af både beboerrådsmøde og husmøder står i mappen i fællesstuen.

Pårørende samarbejde
•

Hvert tilbud skal 2 gange årligt invitere til fælles dialog mellem tilbud og pårørende.
Arrangementerne har til formål, at imødekomme de pårørende på dialog og orientering
om tilbuddene. Der stilles krav til, at der sker en orientering om aktuelle tiltag i tilbuddet.
Arrangementerne kan kombineres med sociale arrangementer.

Udarbejdet august 2013 af Marlene Lauridsen.

På Tranehavegård afholdes der 2 pårørende arrangementer om året. Arrangementerne er
meget uformelle, da der ofte ikke er så stor tilmelding. Arrangementerne afholdes i foråret og
efteråret, det første arrangement afholdes maj 2014, centralt på Tranehavegård.
Leder tager emnet op på et beboerrådsmøde, som derved debatteres og den endelig plan for
afvikling af arrangementet, vil derefter vendes til husmøde og P-møde. Både beboer og
personale er ansvarlig for, at få organiseret dagen.

Udarbejdet august 2013 af Marlene Lauridsen.

