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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 28-03-2022 Journal nr.   Fra Lars Holbøll 
 

Til stede:  

Peter L. Sørensen, Torben Nielsen, Lea Lander, Line Tangemann, Bjarne Thorn, 

Tina Bjerregaard, Oskar Nielsen, Lisbeth Brinch, Kirsten Tjagvad og Lars Holbøll.  

 
  

 
 

Bruger- og pårørenderådsmøde 

Tina blev valgt som ordstyrer.  

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat.  

Line har undersøgt om hun kunne låne en film vedr. mobning. Det kan desværre 

ikke lade sig gøre at låne filmen.  

Ellers blev referatet godkendt uden yderligere bemærkninger.  

  

Pkt. 2 – Nyt navn til Bofællesskaber og Værested 

Lars forklarer baggrunden for at organisationen skal have nyt navn. Det skyldes, 

at organisationen yder støtte til en langt bredere gruppe af borgere nu end 

tidligere. Bl.a. ydes der støtte til borgere i eget hjem og borgere med autisme. 

Nogle af borgere har haft svært ved at forstå, at de skal have hjælp af 

Bofællesskaberne og Værested. Derfor har Lars i samarbejde med 

medarbejdere og Kirsten Breinholt forsøgt at finde et navn, hvori alle 

borgergrupper kan rummes. Forslaget er derfor at organisationen skal hedde, 

Socialpædagogisk Center.  
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Oskar synes at navnet det lyder akademisk og lidt fremmedgørende. Det lyder 

måske lidt kommunalt. Men Oskar udviste forståelse for, at organisationen 

skulle have et navn som kunne favne bredt. Derfor ville han ikke nedlægge veto 

mod beslutningen.   

Lisbeth synes navnet er meget godt dækkende.  

Lea fortæller, at hun siger at hun hører under Bofællesskaberne.  

Peter siger at han kommer fra Bofællesskaberne på Sønderlundvej.  

Der var enighed om at Lars kunne gå videre med det nye navn 

Socialpædagogisk Center.  

 

Pkt. 3. Kommende arrangementer i året løb.  

Der er allerede nu opslag om påskefrokost, forårsfest og tur til Sjællands 

Festivalen. Derudover vil Værestedet også deltage i Herlev Rundt. Lars 

opfordrer de pårørende til at deltage i dette arrangement også. Både Oskar, 

Kirsten og Lisbeth tilbød deres hjælp til Herlev Rundt.  Lars siger til, hvis der er 

behov for hjælp fra de pårørende.  

I eftersommeren vil der blive udbudt en tur til Menstrup Kro med overnatning 

og revy.  

Til slut planlægges der også en tur til Ganløse Kro. LEV Herlev har tilbudt støtte 

til sådan et arrangement.  

 

Pkt. 4. -  Hvilke arrangementer ønsker brugerne.  

Line fortæller at Annette og Kasper undersøger om man kan bowle i Rødovre, 

for at arrangere noget nyt.  

Torben fortæller, at han gerne ville om Værestedet kunne arrangere en udflugt 

til Sporvejsmusset. Der var enighed om at sådan et arrangement ville være 

populært. Lars foreslår, at det skal ligge midt i sommerperioden, da mange 

borgere godt kan kede sig lidt i sommerferien. Lars foreslår, at der skal være 

fælles bustransport, da der ikke er gode offentlige transportforbindelser til 
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Sporvejsmusset Skjoldenæsholm. Kirsten siger, at LEV Herlev også gerne vil give 

et tilskud til sådan et arrangement – så brugerbetalingen kan minimeres.  

 Torben forslår også en tur til Flakfortet. Der var enighed om at udskyde dette 

arrangement til næste år.  

 

Pkt. 5.  – Gensidige informationer.  

Værestedet har fået ny leverandør på mad. Det har hidtil været firmaet Shark 

House som har leveret maden. Nu har Lars fundet en ny leverandør, da flere af 

brugerne har efterspurgt mere almindelig dansk mad fremfor salatbar. Ind til 

videre er beboerne meget tilfredse med maden.  

Line fortæller, at der er flyttet en ny borger ind på 1. sal. Han hedder Jacob og 

han er flyttet ind i Idas lejlighed. Jacob arbejder i Rema 1000.  

Lars fortæller at Birgitte er ansat i barselvikariat for Nete.  

 

Lisbeth spørger hvordan borgeren bliver informeret når en beboer bliver indlagt 

på sygehus. Der var en generel drøftelse af tavshedspligt og det faktum at nogle 

borger ikke ønsker at personalet skal dele informationer.  

Samtidig var der forståelse for, at borgerne kender hinanden og der er behov 

for at gøre beboerne trygge, når deres medbeboere bliver indlagt. Konklusionen 

var, at borgerne altid kan spørge personalet hvordan det går med deres 

medbeboere. Så vil personale gøre alt for at gøre beboerne trygge og berolige 

dem, samt fortælle de ting som kan videregives til andre.  

 

Bjarne fortæller, at Bofællesskabet Tubberup Vænge skal på en ferietur til 

Jesperhus Blomsterpark. Det bliver i juni.  

Efterfølgende var der en drøftelse af, hvordan udeboende borgere bedst kan 

støttes, således de også kan komme på ferie. De kan bl.a. tilmelde sig 

Værestedet ferie, som i år går til Menstrup Kro. Derudover er der også 

mulighed for at de kan tilmelde eksempelvis busrejser.  
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Et andet alternativ er Djursland Højskole. Oskar fortæller, at man i år skal 

tilmelde sig minimum 14 dage. Prisen for sådan et ophold koster ca. 7-8000 kr.  

Lisbeth spørger om hvem som kigger i den gule postkasse. Lea fortæller, at det 

er brugerrådet som kigger i den. Lisbeth fortæller, at hun ved at der nu er et 

forslag om at tage et fælles foto af de mange brugere af Værestedet. Sidst der 

blev taget et fælles foto, var i forbindelse med Bofællesskabernes jubilæum. 

Det blev besluttet at der skal tages et fælles billede når alle brugere skal på tur 

til Ganløse Kro. 

 

 


