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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 17-06-2019 Journal nr.   Fra  
Tilstede: Lea Lander, Torben Nielsen, Peter Sørensen, Tom Degn, Kirsten Tjagvad, Lisbeth 
Brinch, Oskar Nielsen, Tina Jakobsen, Tina V. Nielsen  og Lars Holbøll 
Afbud: Bjarne Thorn.  
  

 
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Kirsten Tjagvad havde bemærkning til pkt. 2 som omhandler, at hendes kommentar var 
af mere generel karakter, i forbindelse med når der sker ændringer i bestillinger fra 
myndighed.  

Kirsten vil gerne have tilføjet, at hun mener at nogle af beboerne har en travl hverdag 
med et højt aktivitetsniveau. Af den grund kan det for nogle af beboerne være 
hensigtsmæssigt, at melde fra til nogle af de udbudte aktiviteter.  

Med de bemærkninger blev referatet godkendt.  

 

Pkt. 2. Bestillinger og handleplansmøder 

Lars havde inviteret Tina Vendelbo Nielsen til møde, for at fortælle om hvordan der 
arbejdes med handleplansmøder og bestillinger i Herlev Kommune.  

Tina starter med at fortælle, at Herlev Kommune har fået nyt IT system, således at 
myndighed og bofællesskaberne arbejder i samme IT system. Fagsystemet hedder 
Nexus.   

Som udgangspunkt afholdes handleplansmøderne i borgernes eget hjem. På 
handleplansmødet gennemgås borgerens støttebehov ud fra VUM modellen. 
(Voksenudredningsmetoden). Borger, pårørende og personalet bliver hørt ift. 
borgerens støttebehov. Arbejdet munder ud i en samlet faglig vurdering. Derefter 
bliver den samlede faglige vurdering forelagt visitationsudvalget, hvorefter der bliver 
truffet en afgørelse. Afgørelsen kan eks. være bevilling af pædagogisk støtte i eget 
hjem.  

Når afgørelsen er lavet, udarbejder rådgiver en indsatsplan som typisk består af 2-3 
indsatsmål. Der arbejdes med SMART mål, således at målene er målbare. Indsatsplanen 
sendes kun til en person eks. borgeren eller værgen.   

Som hovedreglen afholdes der årligt handleplansmøde for de udeboende. For beboere 
i bofællesskaberne afholdes der som udgangspunkt handleplansmøde hvert andet år.  
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Skulle der opstå noget undervejs, så kan borger, pårørende eller personale altid 
anmode om et ekstra handleplansmøde.  

Kirsten fortæller, at det er godt at tage hånd om tingene når de opstår og at der bliver 
handlet på det.  

Lars spørger ind til om handleplansmøderne også kan holdes i samarbejde med 
beboernes arbejdsplads. Tina fortæller, at det kan være en rigtig god idé af 
ressourcemæssige årsager, men også fordi at arbejdsplads og bofællesskaber kan 
samarbejde om indsatsen.  

Lars fortæller, at han oplever stor imødekommenhed hos myndighed, hvis der er brug 
for et ekstra møde.  

Kirsten spørger om pårørende kan få en kopi af indsatsplanen. Tina fortæller, at planen 
kun sendes til én person. Så hvis den skal sendes til pårørende, så sendes den ikke til 
beboeren også. 

Ift. fuldmagter, så har myndighed en praksis om, at de kun er gældende et år ad 
gangen. 

  

Pkt. 3  - Aktiviteter i foråret 

Lea fortæller om Herlev Rundt, hvor et cykelhold fra bofællesskaberne deltog. Der blev 
virkelig givet gas og det var en god dag.  

Torben fortæller om Tour de Amager som KIFU havde arrangeret. Det var nogle seje 
cykelryttere, selvom vejret ikke var det bedste.  

Tom har med sit bofællesskab været på ferie på Lolland. Det blev også til en tur med 
tysklandsfærgen hvor der blev købt ind i boarder-shop. De havde alle sammen boet på 
vandrehjem.  

Peter fortæller om sommerfest på Sønderlundsvej. Det var et hyggeligt arrangement, 
hvor de brugte et billedprogram til at fortælle hvad der var sket i årets løb.  

 

Pkt. 4. Status på udvalg i BOF.  

Der er nedsat 2 udvalg i bofællesskaberne. Det ene udvalg arbejder med borgernes 
seksualitet. Der vil blive arrangeret et kursus for beboerne lørdag den 28. sep. kl. 10-15 
i Værestedet. Der vil komme et opslag på hjemmesiden når datoen nærmer sig.  

Det andet udvalg vil arbejde med beboernes pengeforståelse samt vejlede beboerne i 
at begå sig på nettet. Opringning fra telefonsælgere er også et problem, som der vil 
blive arbejdet med. Det har vist sig at være et generelt problem for mange beboere, at 
man let kan blive snydt, hvis man ikke er meget opmærksom. Lars vil sammen med 
medarbejdere planlægge en kursusdag i løbet af vinteren, for bedre at ruste beboerne 
til at kunne håndtere ovenstående udfordringer..  
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Pkt. 5. Tilsyn.  

Bofællesskaberne havde tilsynsbesøg fra socialtilsynet den 15. maj. Lars har endnu ikke 
modtaget rapporten. Men ud fra den mundtlige tilbagemelding, kunne de konstatere, 
at beboerne er tilfredse med at bo i bofællesskaberne og de føler at de får den hjælp 
som de har behov for.  

Af udviklingspunkter, så er der fokus på visitering af de rette borgere inden for 
målgruppen. Derudover er der fokus på dokumentation, særligt når det gælder 
borgerinddragelse. 

  

Pkt. 6. Bruger- Pårørendefest  

Lars har booket Hørkær, hvor arrangementet kan blive afholdt. Der holdes 
planlægningsmøde den 12. august.  

 

Pkt. 7 - Evt.  

Tom er styrtet på sin cykel til Amager Rundt. Oskar synes det er godt, at alle beboere 
og medarbejder skal cykle med cykelhjelm, når man deltager på cykelholdet.  

Torben fortæller, at han skal på Djursland Højskole til sommer. Han vil tage nogle 
bruchure med til næste møde.  

Oskar foreslår, at Værestedet kan deltage i Royal Run næste år. Der er bl.a. et gåhold, 
som skal gå 5 km.  

Mandag den 24. juni er der Sct. Hans aften arrangement med de øvrige tilbud i VPT 

Lars fortæller, at Cafe Harlekin er lukket, hvorfor Værestedet skal købe mad andre 
steder. Det arbejdes der på.  

Næst møde er mandag den 23. september. Punkter til dagsorden skal være skriftlige og 
være Lars Holbøll i hænde senest den 23. august. 

 Der ønskes en god sommer til alle.  

 
  


