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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 04-12-17 Journal nr.   Fra Lars Holbøll 
 
Bruger- Pårørenderådsmøde 
 
Deltagere: Peter Sørensen, Kim Nørgaard, Lea Lander, Lisbeth Brinch, Kirsten Tjagvad, Oskar 
Nielsen, Bjarne Thorn, Tina Bjerregaard og Lars Holbøll 
 
Afbud: Heidi Lang 
 
  

 
 
Pkt. 1 – Godkendelse af referat.  

Referatet blev godkendt.  

 

Pkt. 2 – Præsentation af rådets medlemmer 

Der var en kort præsentation af rådets mellemmer. Nye medlemmer i rådet blev budt 
velkommen.  

 

Pkt. 3  - Konstituering samt gennemgang af forretningsorden. 

Oskar Nielsen blev valgt som formand. I rådet er der valgt 4 beboerrepræsentanter som 
er Peter Sørensen, Kim Nørgaard, Lea Lander og Heidi Lang. Som 
pårørenderepræsentanter blev Oskar Nielsen, Lisbeth Brinch og Kirsten Tjagvad valgt. 
Lars Holbøll har udpeget Tina Bjerregaard og Bjarne Thorn som 
medarbejderrepræsentanter. Lars Holbøll er som leder født medlem i rådet.  

Derefter var der en kort drøftelse af de væsentligste punkter i forretningsorden. Lars vil 
senest 14 dage inden mødet udsende en dagsorden. Punkter til dagsorden skal være 
skriftlige - og være Lars i hænde senest 1 måned før mødet.  

 

Pkt. 4. Evaluering af Bruger- og Pårørendefesten 

Der var bred enighed om at festen var en succes. Der var i alt 45 tilmeldte til festen. Der 
var ligeledes enighed om at rammerne på Hørkær var optimale for en fest. Peter 
fortæller, at han synes maden var rigtig god og at der var en god stemning.  
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Tina giver udtryk for, at personalet brugte forholdsvis megen tid i køkkenet og der var 
ikke så megen tid til at tale med gæsterne. Derfor foreslår Tina, at der næste gang 
indkøbes pølsebord, tapas eller anden form for lettere traktement.  

En del af beboerne var skuffet over at der ikke var dans.  Der var derefter en drøftelse 
om hvordan det evt. kunne arrangeres anderledes til næste fest. Her siger Lisbeth, at 
hvis der var levende musik, så ville flere måske danse. 

Kirsten fortæller,, at LEV arrangerer en fest for beboere og deres pårørende den 4. maj 
2018. Festen vil blive holdt i Herlev Medborgerhus. Der var enighed om, at sådan et 
arrangement skal Bofællesskaber og Værested bakke op omkring. Lars vil sørge for, at 
arrangere det således, at der vil deltage personale i arrangementet. Med personalets 
deltagelse vil chancen for høj beboerdeltagelse være stor.  

Der var enighed om, at i 2018 prioriteres deltagelse i LEV festen. Bruger- 
Pårørenderådet vil arrangere egen fest i 2019.  

Pkt. 5. Antal feriedage der tilbydes borgere i Bofællesskaber og Værested 

Lars informerer omkring de nuværende rammer for feriedeldage i Bofællesskaber og 
Værested. Oskar spørger indtil om der kan udbydes et mere bredt tilbud, for at 
tilfredsstille flest mulige. Bjarne foreslår, at der kan foreslåes 3 ferieture som beboerne 
kan stemme om. De to ferieture som får flest stemmer bliver så givet som et tilbud, som 
beboerne kan melde sig til. Der var enighed om, at denne praksis ville sikre en 
tilfredshed hos et større antal beboere.  

Pkt. 6.  - Datoplan 

Lars udleverede en plan for møderække i 2018. Møderne vil blive holdt mandag mellem 
kl. 17-19. Der vil være et formøde for beboerne mellem kl. 16.30 og 17.  

 Pkt. 7 – Hjemmeside 

Lars spørger om der er noget på hjemmesiden som Bruger- Pårørenderådet mangler. 
Der var enighed om, at der er mange brugbare informationer på hjemmesiden og det 
er rigtig dejligt, at Bofællesskaber og Værestedet endelig har fået deres egen 
hjemmeside.  

Beboerne efterlyser dog flere billeder. Gerne aktuelle billeder fra arrangementer. Lars 
fortæller, at de manglende billeder skyldes, at Lars ikke har haft tid til at lægge billeder 
op. Lars vil uddelegere opgaven til medarbejdere, således at der løbende kan komme 
billeder på hjemmesiden.  

Pkt. 8 – Gensidig orientering 

Lisbeth fortæller, at handicaprådet har et fokus på sundhed og et KRAM projektet, som 
står for Kost – Rygning – Alkohol og Motion. Derudover vil Annette Winther fra 
sundhedscenteret tage kontakt til Christian Bartholdy og Lars vedr. et service 
sundhedstjek.  
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Lars fortæller, at han også har undersøgt et andet projekt i Københavns Kommune. 
Dette projekt har dog været mere omfattende, hvilket har betydet at mange læger har 
takket nej til deltagelse i projektet.  

Lars orienterer om, at han har deltaget i KL konference. Emnet var bl.a. udvikling på 
handicapområdet. Rehabilitering er et stort fokus på handicapområdet over hele 
landet.   

Herlev Kommune har afholdt en trivselsmåling i november. Der har generelt været en 
høj svarprocent. Lars fortæller, at han generelt er meget tilfreds med målingens 
resultater og han og AMR/TR vil arbejde videre med de udviklingspunkter målingen har 
givet.  

Tina fortæller, at hele personalegruppen har deltaget i medarbejderinternat, hvor der 
blev lavet en medarbejderprofil på hver enkelt medarbejder. Tina synes det har givet et 
rigtig godt billede på de kompetencer gruppen har og hvilke kompetencer som kan 
udvikles.  

Lars fortæller, at der på tværs af de voksenpædagogiske tilbud har været afholdt et 
undervisningsforløb med fokus på metodeudvikling og udvikling af det relationelle 
arbejde. Det har været en stor succes og har tilmed også givet et godt kendskab på 
tværs af tilbud i Voksenpædagogiske Tilbud i Herlev Kommune.  

Pkt. 9 – Evt.  

Næste møde afholdes mandag den 15. januar 2018. Punkter til dagsorden skal være 
Lars i hænde senest mandag den 15. december 2017.  

 
  


