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Bruger- pårørenderådsmøde den 10. september 2018 
 

Tina blev valgt som ordstyrer.  

 

Pkt. 1 - Godkendelse af referat 

Der var en enkelt rettelse til referatet. Oskar fortæller i forbindelse med LEV 

festen, var det nogle af de øvrige pårørende, som havde talt om at 

tandhygiejnen var dårlig. Tina fortæller, at der er beboere, hvor det er 

yderst svært at motivere til et tandlægebesøg. Med de bemærkninger blev 

referatet godkendt.  

 

Pkt. 2 - Velkommen til Torben.  

Hele rådet byder Torben velkommen. Torben indtræder i rådet i stedet for 

Kim, som er flyttet.  

 

Pkt. 3.  – Gruppevejledning 

Gruppeforløbet er et tilbud til udvalgte udeboende borgere. 

Bofællesskabsbeboere får ikke tilbuddet.  

Lars fortæller, at gruppevejledning praktiseres i mange kommuner 

efterhånden. Lars har undersøgt, hvordan det er implementeret i andre 

kommuner. Det viser, at der er behov for at have en vis grad af 

tålmodighed, da det kan tage lang tid for beboerne at lære nye vaner.   

Tina fortæller, at de i Bofællesskabet har talt om, at cykel- og gåholdet også 

tog lang tid at implementere, før det blev en succes.  

Lars fortæller, at det er helt bevidst at gruppevejledningen skal fortages af 

medarbejdere fra alle bofællesskaber i en turnusordning. Det for at beboerne 

minimum hver 3 uge, kommer til at møde en medarbejdere som de kender 

godt.  

Oskar fortæller, at de udeboende let bliver overset, da der ikke er tildelt 

megen støtte, og særlig netværksdannelse kan være positivt for beboerne.  

Lars vil komme med en status på det næstkommende møde.  

 

Pkt. 4. Generel drøftelse aktivitetsuge  

Oskar fortæller, at han var noget skeptisk ift. at et bofællesskab skulle have 

aktivitetsuge med udflugter bl.a. til Langeland. Men han kan se på beboerne, 

at de har haft en god uge, og på mange måder fået gode fælles oplevelser.  
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Lars fortæller, at flere af bofællesskaberne arrangerer aktivitetsuger – da det 

er et ønske fra beboerne. Det er meget forskelligt fra bofællesskab til 

bofællesskab ift. hvordan ferie og aktivitetsuger arrangeres, igen fordi 

beboernes behov og ønsker er forskellige.  

 

PKt. 5. Beboerne fortæller om deres sommerferie 

Peter fortæller, at Lone er startet på Sønderlundvej. Der har også været en 

tur til Ålborg. Det var sjovt, da de så fodbold i Jomfru Ane Gade. Peter 

fortæller, at der var fest på havnen. Torben synes det var rigtig sjovt at se 

det kolonihavehus som Ilse engang har haft.  

Tom fortæller at Sennepshaven har været på forskellige ture til bl.a. 

Knuthenborg, Tyskland og Stevns Fortet. Det har været rigtig gode ture og 

de har set og oplevet meget 

Tom fortæller også, at han og Torben har været med KIFU på Bornholm. Det 

var en rigtig god tur. Der blev cyklet Bornholm rundt.  

 

Pkt. 6. Ny medarbejdere og omrokering.  

Lars orienterer, at Lone Jensen pr. 1.8.2018 har skiftet bofællesskab fra 

Peberhaven 2. sal til Sønderlundsvej. Pr. 1.8. 2018 er Mia Iversen blevet 

ansat. Det betyder, at medarbejderstaben er blevet udvidet med en stilling, 

hvilket skyldes at Bofællesskaberne generelt har fået flere opgaver hos 

udeboende borgere.  

Pr. 1.8.2018 er Sandra Hemann tiltrådt fast stilling i Tubberupvænge. 

Stillingen er blevet ledig da Michael Christensen er fratrådt sin stilling. 

Kristian Andersen er ansat i Jannie Jacobsens barselsvikariat frem til februar 

2019.  

 

Pkt. 7. Brugerbetalt ferie.  

Lars orienterer kort om brugerbetalt ekstraferie. Det er en mulighed for 

Bofællesskabsbeboerne alene, som kommunen kan tilbyde, hvis lokal ledelse 

vurderer at der er mulighed for det. Der vil være et orienteringsmøde 

torsdag den 20. september som bl.a. er annonceret på hjemmesiden. 

Beboerne i Bofællesskaberne får information på beboermøder.  

 

Pkt. 8. Gensidig orientering 

Oskar spørger til hvordan der arbejdes med borgere, som ikke passer ind i 

botilbuddet. Lars fortæller, at i og med at borgere eksempelvis bliver ældre, 

så ændres behovet for støtte. Bofællesskaberne er ikke et døgndækket 

tilbud, hvorfor det af den årsag kan være problematisk at tilgodese 

beboernes behov. Derfor kan en revisitering komme på tale, som den eneste 

mulighed, for at tilgodese beboernes behov.  

Når der arrangeres ture, ønsker Oskar en pakkeliste, så de pårørende lettere 

kan hjælpe beboerne med at pakke, de ting som skal med. Kirsten 

efterspørger ligeledes informationer om de aktiviteter som foregår. Lars 

henviser til hjemmesiden, hvor informationer er at finde. Hjemmesidens 

adresse er: www.bofællesskaberne-herlev.dk 

 

Vi har haft besøg af Social Tilsynet. Særligt dokumentationen er et område, 

som har tilsynets interesse.  

Bofællesskaberne skal have nyt IT system i oktober. Lars fortæller, at 

medarbejderne vil være særligt optaget i oktober måned, da 

implementeringen skal foregå der.  

http://www.bofællesskaberne-herlev.dk/
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Pkt. 9 EVT.  

Oskar fortæller, at han synes det var rigtig godt at Bjarne arrangerede tur til 

6. Dages løbet til februar. Bjarne vil arrangere det igen.  

Torben foreslår, at der også arrangeres tur til landskampe i fodbold.  

 

Næste møde er mandag den 26.  november 2018. Punkter til 
dagsorden skal være Lars Holbøll i hænde, senest den 26. oktober 

2018. 
 
  


