
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

          

Herlev, den 5. november 2019 

Kære pårørende til beboere i bofællesskaber og egne boliger 

I indbydes hermed til valg til Bruger- Pårørenderådet  

 

Mandag den 25. november. kl. 19 i Værestedet, Peberhaven 29, 2730 

Herlev 

 

I bruger- pårørenderådet sidder: 

 3 pårørende 

 4 beboere  

 2medarbejdere  

 1 leder 

Derudover skal der også vælges 1-3 pårørendesuppleanter til rådet.  

Rådet mødes 5 gange årligt og har bl.a. til opgave at give organisationen et 

input i forhold til drifts- og udviklingstiltag, som er aktuelt for 

organisationen. Der vælges repræsentanter for en 2 årig periode.  

 
 
 
 
 
 
Bofællesskaber og Værested 
Voksenpædagogiske Tilbud 
Peberhaven 29, st 
2730 Herlev 
 
Mail:Lars.Green.Holboll@herlev.dk 
 
Telefon 4452 6375 
 
  
 



  

På møde i maj måned 2016 blev følgende definition af rolle og opgave 

fremlagt rådet:    

”Rådets overordnede opgave er at varetage interesser for et 
område, som i dette tilfælde er gældende for Bofællesskaber, 
udeboende og værestedet. Det er ikke lovbestemt at der skal 
være et råd, men noget man kan vælge, der hvor det giver 
mening. Rådet kan definere opgaver for sig selv. Det betyder at 
rådet kan beslutte forskellige opgaver og initiativer, som rådet 
vælger at pålægge sig selv. Rådet kan ikke pålægge andre 
opgaver. Brugerne i bofællesskabsområdet er som udgangspunkt 
myndige og har retten til selv at bestemme. Rådet kan inddrages 
i gennerelle forhold og vil aldrig blive forelagt enkeltsager.  
Rådet kan inddrages i de forhold som giver mening på 3 
niveauer: Medbestemmelse, Hørring og Orientering. Det er 
ledelsen som afgør på hvilket niveau et emne skal drøftes. ” 
 

I bruger- pårørenderådet bestræber vi os på, at tage emner op, som har 

relevans for alle partere. Dvs. vi drøfter emner som både lægger 

pårørende og beboere væsentlig på sinde.  Det kan dermed være alt, lige 

fra en drøftelse af politiske udmeldinger, til beboernes oplevelser på en 

musikfestival.   

Kunne du tænke dig at stille op til bruger- pårørenderådet bedes du 

skriftlig meddele mig dette på mail: lars.green.holboll@herlev.dk senest  

den 20. november 2019 

Du er også velkommen til blot at møde op, og stemme på de kandidater 

som stiller op.  

Har du spørgsmål vedr. arbejdet i bruger- pårørenderådet er du 

velkommen til at kontakte nuværende formand, Oskar Nielsen på telefon:  

20 98 66 29. 

 

Med venlig hilsen  

 

Lars Holbøll 

leder 

 

 


