
 
Plejehjemmet Hareskovbo 
Et trygt plejehjem ved Bagsværd Sø 

 

Beboer-pårørendeudvalg 

Referat af møde den 03.04.2019 kl 13.00-15.00 
Mødested: mødelokalet på 2.sal i Bogruppe 3 

Dato: 3. april 2019 
Af: Belinda Jeppesen 

 
 
Mødedeltagere: 
Forstander Astrid Guldberg 
Lizzi Ruth Jørgensen, bolig 227 
Mette Gammeltoft, pårørende 
Ole Palmhøj, pårørende 
Bella Asmussen, pårørende 
Kristian Niebuhr, byrådsrepræsentant Gladsaxe Kommune 

(Belinda Jeppesen, referent)  

 

Dagsorden  

Orientering v/Astrid Guldberg Tilsyn fra BDO – rapporten hænger i bogrupperne 
(kommunalt tilsyn). Bedømmelsen var særdeles til-
fredsstillende og gav ikke anledning til at komme med 
anbefalinger til forandringer. 
 
Brandtilsyn – mange møbler er fjernet, der er skiftet 
gardiner i gangarealer (til brandhæmmende materiale), 
flygel skal fjernes under trappen v/receptionen, røde 
møbler ved Astrids kontor skal også fjernes. Vi er ved 
at undersøge om der må opsættes en glasvæg, så 
møblerne står i et rum og ikke på et fælles areal. Der 
har været taget kontakt til Ældresagen og Borgmeste-
ren – uden at det har hjulpet. Kristian Niebuhr bringer 
det stadig op alle de steder, hvor han kan komme til 
det. Mange politikere er helt enig i, at man i denne sag 
er gået for vidt. 
 
Astrid pointerede, at der efter hendes opfattelse, ikke 
er sammenhæng mellem alt det vi gør i dagligdagen for 
at skabe en så hjemlig og hyggelig atmosfære som 
muligt, og så de nye krav til brandsikkerhed, som vi 
præsenteres for. Vi vil forsøge os med at skabe liv på 
væggene, så der er områder der virker knap så triste. 
Flere pensionister, der kommer her for at spise, har ud-
trykt, at de er kede af at stolene, hvor de før har kunne 
tage et hvil, er fjernet. Dette er også et problem for be-
boerne, der måske ikke kan gå hele vejen fra egen bo-
lig til spisestuen eller aktiviteter. 
  
 
Astrid mindede om skovturen i maj måned som denne 
gang går til Roskilde Fjord. Skovturen er den 23. maj. 
Tilmelding i bogrupperne. 
 



 

Måden, hvorpå man klager/un-
drer sig over generelle forhold 
på Hareskovbo. 
 

Langt de fleste er glade og tilfredse med at bo eller 
have deres kære boende på Hareskovbo. Flertallet af 
dem, der ind i mellem spørger, undrer sig eller klager, 
gør det sobert og ordentligt, og der er en frugtbar dia-
log. 
 
Der er dog alligevel sket et skred, hvor flere synes det 
er i orden at sige ”hvad som helst til, hvem som helst”, 
og det er en arbejdsmiljømæssig udfordring, da der 
bl.a. kan være tale om racistiske og andre personligt 
nedsættende udtalelser, som man ikke skal finde sig i. 
Astrid understregede, at det naturligvis ikke gælder for 
beboere, der på grund af deres sygdom ikke kan gøre 
for, at de siger det, de evt. siger. 
 

Astrid fortæller, at det faktisk er svært at rekruttere ud-
dannet erfarent personale, så vi skal passe godt på 
dem vi har, og alle skal være med til at støtte det gode 
arbejdsmiljø. Astrid opfordrer derfor rådet til at slå et 
slag for, at personalet mødes med den gode respekt-
fulde tone, som de skal møde beboere og pårørende 
med. 
 
Kristian foreslog, at rådet skrev et indlæg i Hareskov-
bonyt.  
Mette foreslog, at man som pårørende fik udleveret no-
get på skrift fra Rådet om det at være pårørende på 
Hareskovbo. På den måde blev Rådet også blev syn-
ligt for omverdenen. 
Mette kommer med et oplæg. 
 

Cykling uden alder  Der er kun kommet en henvendelse fra en pårørende, 
der gerne vil være med. 
 
Punktet ’sparkes til hjørne’ og tages frem til næste år i 
håbet om, at der er kommet nye til, der kunne være in-
teresseret i at deltage. 

Fælles aktiviteter i de enkelte 
bogrupper, eksempelvis fød-
selsdage 

Punkt v/Bella Asmussen 
 
Bella ville gerne have noget mere fællesskab, når en 
beboer har fødselsdag i stedet for, at lagkagen serve-
res på beboernes værelser. 
 
Astrid fortalte om, det der foregår på Hareskovbo ved 
fødselsdage: Der indkøbes gave, og der bliver bestilt 
lagkage. Fødselaren bliver spurgt om der skal synges 
fødselsdag. 
Alle får tilbudt at komme ud i fællesstuen til eftermid-
dagskaffe. Men det er selvfølgelig ok at sige, at man 
gerne vil have kaffen hos sig selv. 
 

Inddragelse af bolig til daglig-
stue 

Punkt v/Bella Asmussen 
 
Der er ingen dagligstue i afdeling A bogruppe 1. Den 
findes på 2.sal. De har kun en spisestue. Bella mener 
ikke der er et naturligt sted at samles til kaffe. 
 



 

Astrid har bragt forslaget videre til bestyrelsen, og der 
bliver ikke givet tilladelse til at inddrage en bolig og om-
danne denne til dagligstue. Der er i virkeligheden ’kun’ 
3 dagligstuer på Hareskovbo. Så det ville være 3 boli-
ger, der skulle nedlægges, hvis ønsket skulle gennem-
føres. 
Kristian: det vil gå ud over fællesskabsfølelsen, hvis 
antallet af dagligstuer bliver større. Der vil være færre i 
de fælles rum, hvis antallet øges. 
 

Automatiske døråbnere Punkt v/Bella Asmussen 
 
Bella foreslog, at der kom automatiske døråbnere på, 
så beboere i kørestol selv kunne komme omkring. 
 
Astrid spørger varmemesteren. 
 
 

Ansvarsfordeling mellem syge-
plejerskerne 

Punkt v/Bella Asmussen 
Bella var i tvivl om hvem man skal henvende sig til, 
hvis man har spørgsmål til eksempelvis medicin. 
 
Det korte svar er, at man altid kan tage fat i beboerens 
kontaktperson. Hvis denne ikke kan svare, vil der blive 
taget kontakt til sygeplejerskerne. 
 
Der er en afdelingssygeplejerske i hver afdeling. 
Denne er leder for afdelingen og personalet i afdelin-
gen. I sygeplejebasen er husets sygeplejersker.  
 

Eventuelt Ole foreslår, at der fra køkkenets side, lægges et bil-
lede af retten på madvognen. Så ansatte fra andre kul-
turer også ved, hvordan retten bør se ud. 
Det bringes videre. 
 
Lizzi er i gang med at stable et musikarrangement på 
Hareskovbo på benene. Det vil finde sted i en weekend 
i Stoppestedet. Der vil blive hængt opslag op. 
 

Punkter til næste møde Orientering v/Astrid Guldberg 
Måden, hvorpå man klager/undrer sig over generelle 
forhold på Hareskovbo. 
Automatiske døråbnere 
Et punkt om mad, hvor Tina deltager – skal på dagsor-
den en gang om året 
 

 
 


