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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 04-06-18 Journal nr.   Fra Lars Holbøll 
 
Deltagere: Lisbeth Brinch, Oskar Nielsen,  Lea Lander, Tom Degn og Lars Holbøll 
Afbud: Peter Sørensen, Bjarne Thorn, Tina Jacobsen og Kirsten Tjagvad  

 
 

Bruger- Pårørenderådsmøde den 4. juni 2018. 
 
Pkt. 1 – Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

Pkt. 2 – Velkommen til den ny beboerrepræsentant Torben Nielsen 

Torben Nielsen dukkede desværre ikke op. Vi byder Torben velkommen til næste møde. 

 

Pkt. 3. Orientering vedr. sundhedsprojekt 

Der er afholdt et projekt for, at støtte beboernes sundhed. Projektet blev afholdt af 
Sundhedsfremme i Frivillighedshuset. Projektet var en succes med 14 deltagende 
borgere fra Bofællesskaber og Værested. Lea og Tom deltog begge i projektet, og 
synes det var sjovt og spændende. Bl.a. kunne beboerne se hvor mange sukkerknalder 
der var i en sodavand eller hvor meget sukker der er i chokolade.  

Lars har været til evaluering af projektet, og der var fra Sundhedsfremme stor ros til 
beboerne og personalet. Der var en forundring over, at beboernes muskelmasse ikke 
var større end den var. Der blev derfor drøftet, hvordan man kunne støtte borgerne i, 
at bevæge sig mere. Et forslag omhandler, at indkøbe 6 aktivitetsarmbånd og lave en 
konkurrence, om hvem som går flest skridt i løbet af en uge. Lars vil undersøge, om der 
evt. kan gives tilskud fra LEV, til indkøb af sådanne armbånd. 

Sundhedsprojektet betød også, at der har været en borger fra Bofællesskaberne, som 
har meldt sig til et rygestopkursus.  

Lars’ feedback til Sundhedsfremme har været, at det matcher målgruppens behov, at 
gøre kostvejning visuelt eller konkret. I formidlingen må der gerne ”spares” på 
ordforbruget. 

Derudover ønsker Lars lidt mere faktuel viden omkring borgernes sundhedstilstand. Af 
den grund vil Sundhedsfremme planlægge det således, at der til næste gang vil blive 
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målt blodsukker, blodtryk. Derudover vil der også forsøges at lave en 
lungefunktionstest. Der planlægges et nyt sundhedsprojekt i foråret 2019. 

 

Pkt. 4 – LEV festen 

Der var enighed om, at LEV festen den 4. maj var en kæmpe succes. Der var i år mange 
deltagere fra Bofællesskaberne, og der var godt gang i dansegulvet. Rigtig mange 
beboere har sagt, at de gerne vil deltage i en lignende fest, hvis LEV tilbyder det.  

Oskar foreslår, at Bruger- Pårørenderådet holder en fest for bruger- pårørende i 2019. 

Oskar fortæller, at LEV-festen ikke var for pårørende. Men der var nogle af beboerne 
som havde en ledsager med til festen.  

 

Pkt. 5 – Opfølgning på Brugerbetalt ferie 

Lars fortæller, at De Voksenpædagogiske tilbud nu har fremlagt et forslag, som 
omhandler brugerbetalt ferie, for direktionen. Forslaget vil nu blive behandlet og til 
slut skal det politiske niveau forholde sig til forslaget. Først efter en politisk 
godkendelse, kan der igangsættes tilbud om brugerbetalt ferie for kommunens 
udviklingshæmmede borgere.. Lars fortæller, at han er meget optaget af tilbuddet og 
har også undersøgt hvorledes øvrige kommuner forholder til muligheden.  

 

Pkt. 6 – Borgernes tandhygiejne 

Oskar fortæller, at han har bemærket at flere af beoerne har dårlig tandhygiejne. Lars 
oplyser, at han og medarbejderne er opmærksomme på problematikken, både når det 
omhandler økonomi men også omhandler borgernes motivation, for at gå til tandlæge. 
Mht. økonomi, så foreslår Lars den kommunale tandpleje. Lea fortæller, at Annette ved 
hvordan det kan søges, og Lea fortæller hvordan hun har fået god hjælp. Lars vil sørge 
for at tandhygiejne vil blive sat på dagsorden til næstkommende personalemøde, med 
det formål, at informere muligheder for kommunalt støtte, men også for at få et 
overblik over beboernes motivation.  

Tom fortæller, at han går på Kellersvej og er glad for det. Han vil tage en brochure med 
til næste møde.  

Pkt. 6 – Orientering om vejledning via gruppeforløb 

Lars fortæller, at Herlev Kommune vil give beboerne et tilbud om, at få vejledning i 
gruppeforløb. Tilbuddet er målrettet de udeboende borgere. Det betyder, at noget af 
den vejledning som i dag gives i hjemmet, kan gives som gruppeforløb. Det kan 
eksempelvis være læsning af post, hjælp til netbank eller jeg-støttende samtaler. 
Derudover vil gruppeforløbet også få den ekstrafunktion, at videreudvikle de sociale 
bånd beboerne imellem. Lars forventer, at gruppeforløbet igangsættes efter 
sommerferien.  
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Pkt. 8. – Evt.  

Lars oplyser, at der pr. 1. august 2018 starter en ekstra medarbejder i Bofællesskaberne, 
da der er kommet en del nye opgaver til. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i juni 
måned. Lars takker for den input han har fået fra de pårørende ift. hvilken profil der 
skal ansættes. Lars vil medtage denne input, når der skal vælges kandidat til stillingen.  

Lars fortæller, at Socialtilsynet har været på uanmeldt tilsyn den 23. maj 2018. Det var 
generelt et meget positivt tilsyn og god feedback fra tilsynet. Særligt bemærkede 
tilsynet medarbejdernes udvikling bl..a. ved hjælp af den etiske model og den 
neuropædagogiske tilgang.  

 
 
 
Næste møde er mandag den 10. september 2018. Punkter til dagsorden skal 
være Lars Holbøll i hænde, senest den 10. august 2018.  
  


