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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 23.09.2019 Journal nr.   Fra Lars Holbøll 

 

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

 
  

 
 
 

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

 

Pkt. 2. Opfølgning på Bruger- Pårørendefesten 

Der er endnu få tilmeldinger til Bruger- Pårørendefesten. Lars sørger for at sende en 
reminder til personalet umiddelbart før tilmeldingsfristen, så de kan huske beboerne på 
arrangementet.   

Der blev spurgt til hvordan de pårørende får besked og om det er muligt at sende 
invitation ud på mail. Lars fortæller, at invitationer ikke sendes ud på mail. Det fordi at 
Lars ikke har mailadresser på alle, men også fordi hjemmesiden er den platform hvor 
informationer kommer ud til de pårørende. 

Arbejdsgruppen holder opfølgningsmøde den 14. oktober. Her følges der op på 
hængepartier og der bliver gjort status ift. hvor mange tilmeldte der er til festen.  

Kirsten siger, at det ofte er sådan at folk først tilmelder sig i sidste øjeblik og sidste 
gang var der god tilslutning til festen.  

 

Pkt. 3. Tilbagemelding på Tilsynet 2019. 

Tilsynet havde en generel opmærksomhed på, at der er sket en positiv faglig udvikling i 
Bofællesskaberne og Værestedet de seneste år. Derudover var de også særligt positive 
over det lave sygefravær i organisationen.  

Tilsynet havde også nogle udviklingspunkter, som de synes organisationen skulle 
arbejde med. Det var bl.a. borgerinddragelse når det gælder den faglige 
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dokumentation. Konkret så skal beboerne inddrages i langt højere grad ift. de delmål 
som udarbejdes for beboerne.   

Derudover havde tilsynet en opmærksomhed på, at der bor borgere i bofællesskaberne 
som vurderes uden for målgruppen. Lars gav eksempler på hvad det kunne være. Det 
kan f.eks. være borgere som får kroniske somatiske lidelser eller borgere som udvikler 
psykiske lidelser. Her kan det være problematisk at varetage beboernes behov for 
hjælp, når der ikke er personale i aften- og nattetimerne.  

 

Pkt. 4. Beboerne fortæller om de ferier de har været på i 2019 

Torben og Peter fortæller om ferie til Helsingør. Det var en rigtig god tur hvor de også 
besøgte Kronborg og Helsingborg. De besøgte så også teater og Holger Danske.  

Tom har været på Bornholm med KIFU cykelhold. Tom viser et billede hvor han har fået 
medalje.  

Lea har været på besøg hos sin mor. Hun viser et billede af en sommerfugl om har lavet 
til sin mor. Peter synes den er rigtig flot.  

Lea og Lars har fortalt om Kultur der Dur. Der blev rigtig danset og festet. Det var et 
godt arrangement.  

 

Pkt. 5. Status på temadagen den 28. sep. vedr. beboernes seksualitet 

Der er kommet 12 tilmeldte kurset. Der er plads til flere, hvis nogen skulle melde sig i 
sidste øjeblik.  

Kurset bliver afholdt af seksualvejledere fra Fredensborg Kommune.  

Lars har udpeget 4 medarbejdere, som skal være tovholder for projektet. De skal 
deltage i kursusdagen og efterfølgende skal de følge op på de ting som borgerne evt. 
ønsker hjælp til.  

 

Pkt. 6. Status på temadagen vedr. beboernes økonomiforståelse 

Lars har ikke kommet så meget videre med dette projekt. Men Lars er i dialog med ULF 
ift. afholdelse af en temadag. Lars forventer at afholde temadagen i løbet af vinteren.  

Kirsten fortæller, at det fortsat er et problem at ukendte personer ringer folk op og 
prøver at lokke penge ud af folk. Lars vil sørge for, at det kommer på næste 
personalemøde, så personalet har denne opmærksomhed.  

 

Pkt. 7. Lars orienterer om Voksenpædagogiske Tilbuds fokusområde vedr. Sorg. 
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Lars orienterer om at Voksenpædagogiske Tilbud arbejder på, at afholde et 
arrangement for pårørende med Temaet: Udviklingshæmmede og Sorg. 
Arrangementet vil være for alle pårørende i de voksenpædagogiske tilbud.  

 

 

 

Pkt. 8 Evt.  

Bjarne fortæller, at der nu bliver købt nyt computerudstyr til Værestedet. Det er bl.a. 
købt ind for at imødekomme nogle af de ønsker som de yngre brugere har til 
Værestedet.   

Oskar fortæller at tildelinger til førtidspensioner er steget. I artiklen viste det sig, at 
Herlev Kommune var en af de kommuner som har tildelt flere førtidspensioner.  

Lars og Oskar vil sørge for at indkalde pårørende til valg til Bruger- Pårørenderådet 
2020-2022 

 

Lars orienterer, at Social- og Voksenudvalget afholder møde i Værestedet onsdag den 
25. sep. Her skal Lars  komme med et oplæg om Bofællesskaberne og Værestedet.  

Lisbeth fortæller om et kursus som hedder ”Ryk med relationerne” . Lisbeth fortæller 
om kurset på næstkommende møde. Da det er et LEV arrangement, så vil LEV Herlev 
gerne tilbyde at betale for, at en medarbejder kan deltage også. Lars vil undersøge 
hvilken medarbejder som har mulighed for at deltage.  

 

 

 

 
  


