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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 29. april 2019 Journal nr.   Fra Lars Holbøll 

 

Tilstede: Lea Lander, Tom Degn, Torben Nielsen, Bjarne Thorn, Tina Bjerregaard, Kirsten 
Tjagvad, Lisbeth Brinch, Oskar Nielsen og Lars Holbøll 

Afbud: Peter Libstrup Sørensen.  

 
  

 
 

Bruger- Pårørenderådsmøde mandag den 29. april 2019. 

 

Ordstyrer: Tina Jacobsen 

 

Pkt. 1.  – Godkendelse af referat.  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

Pkt. 2.  – Information om bestillinger fra myndighed 

Kirsten fortæller, at hun er i tvivl om hvordan hun som pårørende får information, når 
der sker ændringer i bestillinger fra myndighed.  

Lars fortæller, at ændringer i bestillinger sker på baggrund af et handleplansmøde, 
hvor rådgiver og beboer drøfter status på de bestilte ydelser og indsatser. 
Handleplansmødet afføder en ny bestilling som rådgiver sender til beboeren og 
udfører, som i dette her tilfælde er Bofællesskaberne. Kirsten spørger til hvordan det 
forholder sig, når beboerne har givet fuldmagt til at pårørende informeres. Lars er i 
tvivl om hvor lang tid sådanne fuldmagter kan være gældende og hvor generelle de 
kan være. Lars vil undersøge hvordan det forholder sig og give et svar til 
næstkommende møde.  

 

Pkt. 3. – Information om Værestedsferie.  

Bjarne og Torben fortæller om dette års værestedsferier  
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Der bliver en ferie med Oslofærgen. Denne ferie kommer til foregå i august eller 
september måned.  

Den anden ferie går til Lalandia og vil foregå i november eller december måned.  

De to ferier bliver annonceret samtidigt, så beboerne kan vælge. Lars fortæller, at 
personalet vil hjælpe beboerne med at vælge således, at de holder sig inden for 
rammen på 5 feriedage.  

Bjarne fortalte derefter hvordan afstemningen havde foregået. Først har brugerrådet 
udvalgt 7 ferierejser som der kunne vælges mellem. Derefter har der foregået en 
anonym afstemning blandt Værestedets brugere, hvor ferien til Lalandia og Oslo blev 
valgt.  

 

Pkt. 4.  – Seksualitetspolitik i BOF.  

Lisbeth har spurgt til hvordan der arbejdes med emnet seksualitet i Bofællesskaberne 
og Værestedet.  

Lars fortæller, at han har undersøgt hvad en seksualvejlederuddannelse koster, og 
hvilke kompetencer det kan give. Det er en meget lang og dyr uddannelse, hvor det 
kan være svært at afholde udgiften inden for Bofællesskabernes ramme. Lars er ikke 
afvisende for, at det på sigt kan komme på tale, men for nuværende ser han ikke det 
som en mulighed. Lars har derimod nedsat et udvalg bestående af 4 medarbejdere som 
skal arbejde videre med emnet. Lars vil foreslå, at der bestilles undervisning udefra, til 
at afholde et kursus for beboerne. I Fredensborg Kommune tilbyder de sådanne kurser, 
og udvalget vil undersøge om det kan afholdes i Værestedet. Kirsten fortæller, at LEV 
vil være behjælpelig med et tilskud til arrangementet.  

Ud over undervisning i emnet seksualitet så ser Lars også et behov for, at understøtte 
beboerne i deres økonomiforståelse og særligt de mange fristelser og lånemuligheder, 
som findes på nettet. Derfor har Lars undersøgt om der findes et kursus for beboerne, 
således at de bliver bedre rustet til ikke at lade sig lokke af uhensigtsmæssige tilbud fra 
f.eks. telefonsælgere. Lars har derfor også nedsat et udvalgt som skal planlægge en 
temadag med ULF som undervisere. Denne temadag kommer formentlig først til at 
foregå til vinter.  

 

Pkt. 5. – Tilsyn i BOF 

Den 15. maj 2019 får Bofællesskaberne og Værestedet tilsyn fra Socialtilsynet. Der er 
fortsat fokus på dokumentation som Lars oplever, er i fortsat udvikling. Derudover har 
tilsynet påpeget at kontorfaciliteter ikke må være for dominerende i beboernes 
fællesarealer. Det har betydet, at Sennepshavens kontor er flyttet til Muskathaven.  

  

Tilsynet er meget optaget af udvikling og mål for borgerne. Lars fortæller, at det kan 
godt være dilemmafyldt i den pædagogiske praksis hele tiden skulle have dette fokus, 
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da beboerne kan opleve det som et pres. Kirsten fortæller at det kun er rimeligt, at 
beboerne også fredes lidt en gang imellem, da det jo er private hjem der arbejdes i.  

 

Pkt. 6. – Bruger- pårørenderådsfest 2019? 

Der var enighed om, at der i år skulle holdes en Bruger- Pårørendefest. Der blev nedsat 
et udvalg bestående af: Bjarne, Lea, Torben, Tom, Oskar, Lisbeth og Tina.  

Lars sørger for booking af lokale til fredag den 1. november.  

Af evalueringen fra sidste fest fremgik det, at der gerne være noget dans 

Lars foreslår, at der på BPR mødet den 23. september fremlægges en plan og derefter 
sendes invitationen ud.  

Udvalget mødes den 12. august kl. 16 for at planlægge festen.  

 

Pkt. 7 – EVT  

Tom fortæller om Ganløseturen. Her fik beboerne blomster og mad. Det var 
syngepigerne ude fra bakken som underholdte. Vi kunne godt have ventet med at køre 
til kl. 17.30. Tom synes det var nogle gode sange at det var en sjov tur. Tina fortalte, at 
alle beboere var gode til at spritte fingrer af, inden de gik til buffeten. Torben synes 
det er godt at vi kører samlet i bus til Ganløse 

Lea og Tom fortæller at der har været fest i KIFU på Sct. Annæ Gymnasium. Der var 
boller i karry om aftenen og til frokost var der sandwich. Torben fortæller, at der var 
nogle fra KIFU som optrådte med dans. Ellers var der fri dans fra kl. 18-21. Det var sjovt.  

Bjarne og Tina fortæller om påskefrokosten. Der var karaoke som var en stor succes. 
Bjarne og Tina fortæller, at det var en god frokost og stemningen var høj.  

Lea fortæller om ny leder på Hørkær som hedder Lars Urup. Han starter den 15. maj.  

Bjarne har forsøgt at arrangere PlayStation i Værestedet – som var meget populært.  

 

Efterskrift:  

Lars har eftermødet kontaktet myndighed. Tina Vendelbo vil til næstkommende BPR 
møde komme og give et oplæg ift. hvordan de påkørende holdes underrettet, når der 
sker ændringer i beboernes bestillinger.  

Næste møde er mandag den 17. juni 2019 kl.17. Punkter til dagsorden skal være 
skriftlige og være Lars Holbøll i hænde senest den 17. maj 2019.  

 
  


