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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 04-02-2019 Journal nr.   Fra Lars Holbøll 

 

Deltagere:  

Tina Bjerregaard, Tom Degn, Torben Dengsø, Oskar Nielsen, Lisbeth Brinch, Kirsten 
Tjagvad, Bjarne Thorn og Lars Holbøll 

Afbud: Peter L. Sørensen og Bent Tangemann. 
  

 
 
  

Pkt. 1. Godkendelse af referat:  

Lisbeth præciserer, at hendes spørgsmål under pkt. 3 ikke omhandlede om beboerne 
kan være alene i weekends, men mere handler om en specifik aflyst hjemmedag op til 
en weekend uden personale.  

Med denne bemærkning blev referatet godkendt.  

 

Pkt. 2. Navnerunde 

Da suppleant Bent Tangemann har meldt afbud er punktet aflyst.  

 

Pkt. 3. Opfølgning vedr. begreber omkring bestilte ydelser hos de udeboende borgere.   

Lars har valgt at tage punktet på dagsordenen, da han ved sidste møde fornemmede, 
at mange af begreberne var nye for udvalget.  

Lars fortæller, at borgernes sagsbehandlere udarbejder en handleplan for borgerne. 
Heraf fremgår det, hvilket støttebehov den enkelte borger har, samt hvilket udvikling 
der er ift. den pædagogiske indsats, som er bestilt til borgeren.  

Når sagsbehandleren har færdiggjort handleplanen udarbejder sagsbehandleren en 
bestilling til bofællesskaberne. I bestillingen fremgår konkrete indsatsmål, som det 
pædagogiske personale skal udføre hos borgeren. De forskellige indsatsmål er som 
oftest meget konkrete. De kan eksempelvis være, læsning af post, struktur ift. 
rengøring osv. Det er fra myndigheds side blevet præciseret, at personalet kun alene 
skal udføre de ting som fremgår af bestillingen.  
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Pga. manglende handleplaner og bestillinger, har der tidligere været en praksis, hvor 
de forskellige opgaver blev aftalt mellem personalet og beboerne. Denne 
fremgangsmåde er ikke længere gældende, da myndighed fremover udarbejder 
konkrete bestillinger.  

Lars fortæller, at der ift. ferie ikke findes kvalitetsstandard ift. hvor mange feriedage de 
udeboende skal tilbydes. Men de udeboende har mulighed for at tilmelde sig de 
ferieture, som Værestedet udbyder. Derudover tilbyder ULF ferieture som de 
udeboende kan tilmelde sig.   

Oskar spørger til om der så overhoved at mulighed for, at gøre noget ekstra som f.eks. 
en udflugt en gang imellem. Lars tilkendegiver, at der nu er en mere stringent styrring 
ift. hvad personalet kan hjælpe beboerne med. Men Lars oplever stadig at have et 
forholdsvist frit albuerum, til at kunne planlægge de pædagogiske opgaver og 
aktiviteter, særligt i værestedsregi.  

Kirsten fortæller, at de pårørende ofte hjælpe beboerne med rigtig mange ting, og 
spørger i den forbindelse hvad der sker, hvis de pårørende pludselig ikke kan hjælpe. 
Lars siger, at i og med beboerne er visiteret til hjælp i forvejen, vil personalet og Lars 
hurtigt tage kontakt til sagsbehandler i forhold til borgerens ændrede støttebehov.   

 

Pkt. 4. Beboerne fortæller om nytårsfesten. 

Tom fortæller at nytårsaften var rigtig sjov. Kim Larsen var musiktemaet og Tom var 
med personalet ude for at skyde raketter af.  

Lea og Torben fortæller om Nytårskuren i fredags. Festen foregik i medborgerhuset og 
der var musik og god stemning. Både Lea og Torben synes det var en rigtig god fest.  

Menuen blev drøftet, og det kan nogle gange være en udfordring, at bestille mad i 
medborgerhuset som beboerne kan lide. Ofte ønsker beboerne almindelig dansk mad, 
hvilket ikke altid harmonerer med medborgerhusets udvalg.  

Kirsten fortæller, at da LEV skulle holde fest i medborgerhuset, skulle hun være meget 
præcis ift. ønsker til menuen.  

 

Pkt. 5. Bjarne fortæller om temadag i LEV vedr. udviklingshæmmede og seksualitet. 

Bjarne og to andre kollegaer har deltaget i temadag hos LEV i Høje Taastrup vedr. 
udviklingshæmmede og seksualitet. Kurset var desværre målrettet udviklingshæmmede 
med lavt funktionsniveau, hvilket ikke fremgik af opslaget.  

Bjarne fortæller, at kurset dog også handlede om emner som var relevante for 
Bofællesskabernes målgruppe. Særligt det at sætte grænser og respektere andres 
grænser, fandt Bjarne meget interessant. Derudover omhandlede kurset også, det at 
nedbryde tabuiseringen omkring udviklingshæmmedes seksualitet. Bjarne og hans 
kollegaer vil tage punktet på Personalemøde evt. mhp. udarbejdelse af en 
seksualitetspolitik i Bofællesskaberne.  
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Lisbeth forslår, at man kunne invitere en seksualvejleder i Værestedet til at holde et 
oplæg for beboerne.   

Bjarne fortæller, at overskridelse af andres grænser kan ske på mange måder. 
Eksempelvis så omhandler skolernes seksualundervisning også om, hvordan man begår 
sig på de sociale medier.  

Kirsten fortæller, at Bofællesskaberne kan ansøge LEV Herlev om tilskud, hvis man vil 
lave et arrangement for beboerne vedr. seksualitet og adfærd på nettet.  

 

Pkt. 6. Torben fortæller om rygestop.  

Torben fortæller, at han i foråret deltog i sundhedstjek, hvor alle beboerne var 
inviteret. Det har betydet, at Torben holdt op med at ryge i september og han har ikke 
røget siden. Torben startede med, at bruge hjælpemidler, men det har han også 
sluppet nu. Der var stor ros og bifald til Torben over, at han nu har kvittet cigaretterne.  

 

Pkt. 7. Evt.  

Torben fortæller, at KIFU gerne vil have flere medlemmer og Torben og Lea 
efterspørger hvordan man kunne få flere medlemmer. Der bliver lavet nogle postkort 
med billede på, som Lea og Torben kan bruge som reklame.   

Oskar fortæller, at mange af beboerne også har en travl hverdag og kan have svært 
ved at nå at gå til ekstra aktiviteter. Det blev foreslået, at Lea og Torben i Værestedet 
skulle reklamere for KIFU, hvis der er nogen som ikke kender til de mange tilbud.  

Næste møde er mandag den 29. april 2019. Punkter til dagsorden 
skal være Lars Holbøll i hænde, senest den 29. marts 2019. 
 

 

 

 

 

 
  


