GENTOFTE KOMMUNE
Lundø

8. september 2016
Sagsnr. Ref.best. 7-9-2016

REFERAT
Møde den: 7. september 2016
Kl.: 18.45 – 20.30
Sted: Bank-Mikkelsens Vej 5

Referat af bestyrelsesmøde på Lundø
Deltagere: Marie Arp, Julie Kjellberg, Arne Koefoed og Flemming Hansen (forældre), Lennart
Wennicke, pædagog på ungesiden, Else Marie Hansen, omsorgsmedhjælper på børnesiden,
Steven Tutton, afdelingsleder og Pia Kofoed Jacobsen, forstander
Afbud: Susanne Christensen
Referent: Anne Rasmussen

1. Godkendelse af referat fra 6. april 2016
Referat godkendt.

2. Nyt fra bestyrelsen
Der bliver spurgt om børnene/de unge har en kontaktperson. De har ikke en fast
kontaktperson, men er tilknyttet et bestemt team, som tager sig af dialogmøder,
netværksmøder m.v.
3. Nyt fra Lundø – orientering
a. Økonomi – belægning og anvendelsen af ressourcer
Lundø har de sidste par år fået justeret antallet af pladser, da børnetallet er dalet.
Budgettet er 1,2 mill. mindre i 2017 end vi forventer at bruge i 2016.
Ledelsen har kigget på, hvordan vi kan imødegå det. Vores arbejdsplan hænger
ikke så godt sammen, nu da vi er begyndt at få flere børn ind.
Der vil blive udarbejdet en ny, som skal træde i kraft i januar 2017.
Der vil indtil da stadig være brug for en del vikarer. Vi forventer, at den nye
arbejdsplan mindsker behovet for vikarer fremadrettet.

Lundø
Telefon: 3998 4422
lundoe@gentofte.dk
Faxnr.: 3998 4426

Bank-Mikkelsens Vej 1
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Belægningen laves på en anden måde. Det bliver stadig primært ud fra
forældrenes ønsker. Derudover tages et skema i brug, hvor man kan se, hvor
meget eller lidt selvhjulpne børnene/de unge er og vi ser på, hvilke børn og unge,
der har gode relationer, som de kan have glæde af, når de er på Lundø.
Lundø prioriterer fortsat muligheden for at forældrene kan få op til halvdelen af
de bevilgede døgn i weekender. Det er mange forældres ønske, at få mest muligt
aflastning i weekender.

Lundø har sagt ja til at deltage i et projekt, hvor der er en studerende (antropolog),
der følger tre af vores børn hele dagen, både i skolen og på Lundø.
Orientering fra ungesiden: Der kommer flere børn fra børnesiden til ungesiden i
løbet af efteråret.
Orientering fra børnesiden: Der kommer en del nye børn.
4. Ønsker for ophold – forældre har givet udtryk for, at 6 mdr. er en lang periode at
sende ønsker for.
Pia spørger ind til, hvad det er der gør, at 6 måneder er lang tid.
En forældre siger, at det kan være et problem i forhold til ens arbejdsgiver og
ferieplanlægning. En anden forældre siger, at det kan være svært at overskue så langt
ud i fremtiden.
Lundø er også i gang med at drøfte, hvordan det bedst kan betale sig for alle parter, at
arbejde med fordelingen af ophold fremover. Det er en meget tidskrævende proces at
fordele ophold og det var årsagen til, at vi gik over til at gøre det to gange om året i
stedet for tre gange om året.

5. Arrangementer – forældre ønsker flere af slagsen, hvor de kan komme på Lundø med
deres børn.
Flere forældre har givet udtryk for, at de godt kunne tænke sig nogle flere
arrangementer. Lidt snak frem og tilbage under hvilke former det kunne lade sig gøre.
Eks. åbent hus til kaffe og kage, forældreaftener uden børn eller bedsteforældredag.
Lundø vil meget gerne modtage ideer til nye måder at afholde sociale arrangementer på,
og vil drøfte det i vores MED-udvalg.

6. Bestyrelsens kontaktoplysninger - tilgængelighed
Der har været forespørgsel omkring, hvordan man kommer i kontakt med forældrene i
bestyrelsen.
Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen har på et tidligere møde besluttet, at de ikke var
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interesseret i, at få deres kontaktoplysninger på hjemmesiden eller andre steder, da der
er ca. 85 familier tilknyttet Lundø, og det derfor kunne blive noget overvældende, hvis
man skulle svare på mails eller telefonopkald fra mange forældre.
Man kan som forældre kontakte Lundø, og bede om at blive kontaktet af en fra
forældrebestyrelsen. Man skal ikke opgive hvad det handler om.
Forældrebestyrelsen besluttede, at de godt vil have deres navne på hjemmesiden, men
uden kontaktoplysninger.
Pia opfordrer til, at forældre kontakter Lundø, når de har forslag, utilfredsheder eller
gode historier, der kunne lægges på hjemmesiden.
7. Anvendelsen af vikarer
Forældrerepræsentanterne giver udtryk for, at der i den sidste tid har været en del
navne i børnenes bøger, som forældrene ikke kender. Det har udløst nogen bekymring
fra flere forældre, om det var på grund af personaleflugt eller hvad det kunne skyldes.
Pia oplyser om, at der ikke er personaleflugt på Lundø. Lundø skriver forklaringen ud i
et nyhedsbrev omkring vores arbejdsplan, der ikke hænger sammen. Pia oplyser om, at
Lundø altid planlægger med fast personale. Både om morgenen, aftenen og natten. I
ferieperioder er der minimum 2 faste medarbejdere på hver side dag og aften og
minimum 1 fast medarbejder om natten. Vi vurderer, at det ikke er forsvarligt, hvis vi
kun har vikarer på arbejde.

8. Medicinhåndtering
Når man glemmer at give medicin hvad så? Hvordan er den efterfølgende procedure?
Det er vigtigt at melde ud til forældrene hvordan det foregår.
Lundø kontakter altid forældrene, ringer 1813, og laver også en indberetning af UTH
(utilsigtet hændelse). Al medicin er låst inde.
Lundø skriver ud omkring proceduren, og ligeledes vigtigheden af korrekt udfyldte
oplysningsskemaer.
Sender skemaet med mailen omkring bekræftelse af ophold.

9. Eventuelt
En forældre spørger, om vi skriver i elektroniske kontaktbøger – f.eks. skoleintra,
iBooks på iPad eller Bosted. Det gør vi allerede hos flere børn og vi gør det gerne.
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