Opsamling på brugermøde den 24.
oktober 2018
HVAD ER GODT VED AT KOMME I SENIORHUSET?
1. Socialt samvær/venskaber 12.
2. Mange deler deres viden med andre.
3. Mange aktiviteter 4.
4. Får øje på nye muligheder.
5. Får forbedret sin egen livskvalitet.
6. Godt netværk.
7. Får mange nye kontakter.
8. ny Inspiration 2.
9. Meget imødekommende ledelse.
10. Lave praktiske ting.
11. Kreativ 2.
12. Mulighed for yoga og balancetræning.
13. Vi er ressourcebevidste og bruger hinandens ressourcer og forskelligheder.
14. Frihed til at vælge.
15. Ingen Kontingent.
16. Forskellighed 3.
17. Mange kan noget og deler gerne ud 3.
18. Alle hjælper alle 2.
19. Modvirker ensomhed.
20. Vi udviser respekt og yder omsorg for hinanden.
21. Rart miljø.
22. Godt fællesskab.
23. Rart med fællesskab og få lov til at afprøve sine samarbejdsevner, at udvikle ting i fællesskab.
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HVAD KAN VI GØRE BEDRE?
1. Foredrag
2. gentagelse af førstehjælpskurser/hjertestarter.
3. mulighed for kaffe udenfor frokosten
4. Flere private initiativer.
5. Være lydhør overfor andre og deres ideer.
6. Forhindre sladder og kliker 3.
7. Tænke positivt.
8. Acceptere at vi alle har samme rettigheder.
9. Acceptere at man ikke kan påberåbe sig faste pladser – rotere 2.
10. Bedre inspiration til det kreative værksted.
11. Temadage med undervisning uden begrænsning af deltagere.
12. Mere imødekommenhed overfor nye brugere.
13. En tovholder til at sætte nye initiativer i gang.
14. Åbenhed om beslutninger – begrundelse for afslag.
15. Åbenhed om økonomi – rådighedsbeløb til nyanskaffelser.
16. Badefaciliteter.
17. Mindre lukkethed overfor hinanden.
18. Huske at rydde op efter sig selv 3.
19. koordinere kalenderen i hele huset 3.
20. Mere åbenhed – ærlighed 5.
21. Sig hvad du er utilfreds med til den person det drejer sig om.
22. Bedre fordeling af aktiviteter.
23. Acceptere hinandens forskellighed.
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HVORDAN KAN VI GØRE DET BEDRE?
1. Åbenhed om prioritering.
2. Bevidstgørelse af brugerbestyrelsen i huset.
3. Åbenhed.
4. Appellere til at brugerne også bruger torsdagene.
5. Giv plads til hinanden.
6. Føl dig ikke udenfor – der er plads.
7. Synliggøre aktiviteter på tavlen, så alle nye kan vælge frit.
8. Nye får at vide at de kan henvende sig i aktivitetsgrupper.
9. Nye får at vide at det er hjælp til selvhjælp.
10. Møde og samtale omkring kaffeborde.
11. Imødekommenhed overfor nye.
12. Tage hånd om hinanden.
13. Evaluering af alle de nye der har været på besøg, deres oplevelser mm.
14. Interessere sig mere for hvad ”de andre laver” – bevæge sig rundt – både inde og ude.
15. Undervisere udefra til at undervise et ubegrænset antal – så alle kan være med.
16. Fordele overskuddet fra Åbenthus/Julemarkedet på en gennemsigtig måde.
17. være bedre til at tage imod nye brugere, svært at begynde her, hvis man ikke kender nogen.
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