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Bruger- Pårørenderådsmøde 

Mandag den 25. november 2019 

 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Oskar spurgte ind til målgruppe og tilsynets vurdering. Lars forklarer, 
at det eksempelvis vedrører borger hvis støttebehov er ændres.  

Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.  

 

Pkt. 2. Opfølgning vedr. handleplansmøder 

Lisbeth har spurgt til hvor lang myndighed er med handleplaner. Lars 
har stillet spørgsmålet til myndighed men ikke fået et svar endnu. 
Lars henviser til de mål myndighed fremlagde på mødet den 17. juni 
2019. Kirsten fortæller at hun er glad for, at en gennemgående 
medarbejder i myndighed som har stort kendskab til målgruppen og 
borgerne. Det giver tryghed hos de pårørende.  
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Pkt. 3. Evaluering Sundhedstjek. 

Lars fortæller om sundhedstjekket den 27. september. Fra 
bofællesskaberne deltog 4 beboere. Procentvis var fremmødet hos 
psykiatrien lige så stort. Herlev Sundhedsfremme var tilfredse med 
fremmødet.  

Der var hos bofællesskabsbeboerne stor tilfredshed med, at man 
kunne bestille tid. Derved undgås ventetid.  

Lars fortæller, at Bofællesskaberne og Psykiatrien løbende er i 
samarbede med Sundhedsfremme,  og forsøger at forbedre indsatsen 
således, at flest mulig beboere kan deltage.  

Lars har forslået, at Sundhedsfremme kunne komme i Værestedet på 
en hverdagsaften og foretage enkelte undersøgelser og tale med 
beboerne. Det overvejer Sundhedsfremme. 

Et vedvarende dilemma er, at mange af de borgere som har den 
dårligste sundhedstilstand ikke er motivet, for at deltage i 
Sundhedsfremme. Derved kan mindre tiltag være det muliges kunst. 
Lars fortæller om et projekt i Københavns Kommune som hedder ”De 
små skridt” og som netop omhandler de små tiltag i hverdagen.  

 

Pkt. 4 Evaluering af Bruger- Pårørenderådsfesten 

Festen var rigtig god. Peter synes man sad lidt trængt. Det var rigtig 
godt at man kunne danse i et lokale og hygge sig i et andet lokale.  

Der var mere rigtig godt gang i dansegulvet og musikken var rigtig 
god.  

Oskar har lavet regnskab for festen.  

Det var rigtig god mad, som alle godt kunne lide.  

Det var rigtig godt at maden var mere enkelt – så der var mulighed 
og tid til at snakke mere med beboerne.  

Bruger- Pårørenderådet planlægger endnu en fest i 2021. Bjarne 
foreslår, at i begyndelsen af juni eller i slutningen af maj vil være et 
godt tidspunkt. 
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Pkt. 5. Parkering i Peberhaven 

Der er nu kommet betalingsparkering i Peberhaven. Så hvis man skal 
på besøg skal man have et gæstekort.  

Der har desværre været borgere som har fået bøder. Det kræver, at 
man som bilist er opmærksom på de opstillede skilte. Personalet har 
gjort beboerne opmærksomme på ændringen.   

 

Pkt. 6. Ryk med relationerne 

Tina og Lisbeth har været på LEV konference, hvor temaet var: ”Ryk 
med relationerne” 

Det handlede om at snakke sammen og med hinanden. Der var fokus 
på frivillighed og mange måder at få hjælp til kommunikation.  

Det er vigtigt at pædagogerne hjælper beboerne til at få nogle 
relationer og udbygge deres netværk.  

Der blev fortalt om et cykelhold som cyklede med fysisk 
handicappede beboere. Det projekt var på frivillig basis.  

For at frivillighed skal fungere, så kræver det at der er en 
frivilligkoordinator. Der var også fokus på, at beboerne også kunne 
være frivillige for beboere med et lavere funktionsniveau.  

På temadagen blev der præsenteret en del teknologi, som kan være 
medskabende til at udvikle beboernes sociale liv og relationer.  

Efter fremlæggelse diskuterede bruger- pårørenderådet fordele og 
ulemper ved frivillighed.  

 

Pkt. 7. Julearrangementer i BOF og Værested 

Beboerne præsenterede juleprogrammet i BOF og Værested. 
Juleprogrammet er lagt på hjemmesiden.  
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Pkt. 8. Nye buslinjer 

Bus 42 kører ikke længere fra Herlev Nord til Nørreport.  

Generelt er beboerne rigtig gode til at finde ud af de nye buslinjer, 
og de er gode til at hjælpe hinanden.  

 

Pkt. 9. Evt.  

Bjarne fortæller at der er købt to nye computere – playstation m.m. 
til Værestedet. Det har været meget popurlært for de nye borgere i 
Værestedet.  

Lars uddeler mødeplan for 2020.  

Nytårsaften bliver holdt her i Værestedet. Der har altid været en 
tradition for at kærester må komme med til nytårsaften.  

Næste møde er mandag den 27. januar 2020 kl. 19. Punkter til 
dagsorden skal skriftlig fremsende til Lars senest den 27. december 
2019  

 

 

Efterskrift:  

Efter Bruger- Pårørenderådsmødet var der indkaldt til valg af 
pårørende til rådet for perioden 2020-2022.  

Her blev Lisbeth Brinch, Kirsten Tjagvad og Oskar Nielsen valgt som 
repræsentanter. Der blev desværre ikke valgt suppleanter til rådet.  

 

 
  


