DAGSORDEN
Møde: Kostråd

Dato:

8-6-16

Sted: Fjordly

Kl.:

9-10

Deltagere:
Centerleder: Kirsten
Ældreråd: Leif
Køkken: Sussi
Madservice Lotte & Pia
Pærehaven: Dagmar & Grethe
Afbud:
Referent:

Pia

Dagsordenpunkt

Beslutning

1. Godkendelse af referat

Kirsten havde en bemærkning til:
For madservice har der også været en del
ændringer i produktionen og kan ikke
umiddelbar løfte opgaven. En ændring skal
drøftes på MED udvalget.
Kirsten mente ikke det blev drøftet at
madservice ikke kunne løfte opgaven.

2. Godkendelse og prioritering af
dagsorden
3. Opfølgning fra sidste møde
-Orientering fra Leif
-Kostpatrulje
-Dialogkort
-Procedure kostråd
-Procedure kostpatrulje
-Procedure Værtsskab

Ingen bemærkninger
A: Kostpatruljen var på besøg den 25/5
Fjordly havde afmeldt alt deres varme mad
denne dag da de har planlagt Pizza aften,
de fik derfor smørrebrød til middag.
Se bilag fra kostpatruljens besøg.
B: Madservice har udarbejdet et dialogkort til
beboerne hvor de kan tilkende give deres
ønsker komme med ris og ros. Det bliver
hver have der får et fælles dialogkort. Alle
kommentar vil blive behandlet i køkkenet.
Se bilag
C: Procedure for kostråd har fået ændret
navn til Sundhed og Myndighed. Ligeledes
er Svanehøj, Dalsbo og Troelskær blevet
ændret til Modtagekøkken. Se bilag
D: Proceduren for Kostpatruljen har fået
ændret navn til Sundhed og Myndighed.
Ligeledes er Svanehøj, Dalsbo og Troelskær
blevet ændret til Modtagekøkken. Se bilag
E: Procedure for Værtskab- og sociale
rammer om måltidet har også fået ændret
navn til Sundhed og Myndighed. Se bilag
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4.

Gensidig orientering
- brugeroplevede kvalitet
- faglige kvalitet
- dialog mellem borgere, plejen
og madservice
- inspiration til måltidet
-Morgenmad
-Mellemmåltider
-Middagsmad
-Aftensmad

Køkkenet vil stadig meget gerne have
ønsker til menuplanen. Det er vigtigt at
tilkende ris og ros og have en åben dialog
hvor man kan komme med ønsker og
rettelser dels for at forebygge madspild.
Alle haverne har udfyldt dialogkort.
Se bilag
Morgenmad: ingen bemærkninger
Mellemmåltiderne: ingen bemærkninger.
Leif spurte til frugt, der serveres frugt om
aften.
Middagsmaden: Pærehaven synes maden
er god, der tages hensyn til mange
individuelle ønsker og behov.
Glæder sig til nye kartofler. Er glad for
frugtgrød. Synes nogen gange det er tunge
retter der er sat sammen.
Madservice opfordre til at haverne selv
henvender sig hvis de for eksempel kun
ønsker og få risengrød, eller hvis de ønsker
gule ærter til 2 dage. Det samme gælder
hvis der ønskes frisk salat i sted for
grøntsager samt ønsker om frisk blomkål,
gulerod eller andet. Det er bare haverne selv
der må bede om det. Det hele skal foregår
igennem Sussi.
Aftensmad: Tilfredse med aftensmaden
Grethe og Dagmar der begge bor i
Pærehaven er meget tilfredse med maden.
De synger meget i denne have.
Mirabellehaven spiser varm mad om aften,
som de delvis selv tilbereder efter aftale
med Madservice. De planlægge selv det de
ønsker og spise til frokost inden for
rammerne.
Der bliver spurt om det er nødvendigt med 2
retter, dette er en del af
kostprisen(servicerammen) og skal der
ændres ved dette skal det bestemmes
politisk. Fjordly er rigtigt glade for de gange
der er et tema på menuplanen – egensretter
m.m. Jagtmenu som var en stor succes.

5. Indkommende punkter
Ingen punkter
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6. Eventuelt
Ingen punkter

Næste møde:

Efterår 2016
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