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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 20-06-22 Journal nr.   Fra Lars Green Holbøll 
Tilstede: Bjarne Thorn, Lea Lander, Peter L Sørensen, Torben Nielsen, Oskar Nielsen, Lisbeth 
Brinch og Lars Holbøll 
Afbud: Tina Bjerregaard og Kirsten Tjagvad.  
  

 

 

Bruger- pårørenderådsmøde mandag den 20. juni. 2022  

 

Bjarne valgt som ordstyrer.  

Pkt. 1. Godkendelse af referat 

Ref. Blev godkendt.  

Pkt. 2.  – Den Åbne Dør. Jf. SEL §82.  

Lars fortæller om det nye tilbud i Herlev kommune.  

Kommunalbestyrelsen har besluttet at iværksætte et nyt tilbud for målgruppen 

af udviklingshæmmede, borgere med autisme, senhjerneskade samt 

psykiatriske problematikker og diagnoser.  

Den Åbne Dør er et tilbud til nye borgere, som ikke i forvejen er tildelt en 

bevilling. Formålet er forbyggende, da der med den nye paragraf kan sættes en 

indsats ind hurtigt.  

Socialpædagogisk Center kommer i særlig grad til at beskæftige sig med §82a 

og §82b, som omhandler gruppeforløb og midlertidig individuel indsats. 

Gruppeforløb kunne evt. være madhold, samvær med andre eller motion. Den 

midlertidige individuelle indsats skal have det formål, at der kan sættes hurtigt 

ind uden visitation. Det kunne f.eks. være en borger som er ved at blive smidt 

ud af bolig pga. dårlig rengøring. Formålet er at borgeren hurtigt for løst sit 
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praktiske problem. Skulle borgeren have andre problemstillinger kan borgeren 

også tilbydes et gruppeforløb.  

Der kommer til at sidde 3 medarbejdere i Den Åbne Dør fra henholdsvis 

Socialpædagogisk Center, Socialpsykiatrien og Myndighed. Meningen er at der 

vil foregå en tværfaglig sparring blandt medarbejderne.  

Oskar fortæller, at medarbejderne herfra kan være behjælpelige klæde 

rådgivere på, hvilket er godt.  

Den Åbne Dør ventes at starte op den 22.9.22.  

Lisbeth spørger. Hvordan får borgeren hjælp til at få at vide hvordan det 

eksisterer?  

Lars siger, at der er ved at blive lavet en kommunikationsplan, således at 

borgere og kommunale aktører får viden om at det nye tilbud eksisterer.  

 

 

Pkt. 3 – Brugerne fortæller om de arrangementer som de har været til  

Lea siger at det var en god forårsfest. Line fortæller at der var omkring 30 

deltagere. Festen foregik i Stamhuset og der var en jukebox til at spille op til 

dans, hvilket var rigtig godt.  

Sjællandsfestival var rigtig god fortæller Line. Der deltog 14 i alt i 

Sjællandsfestivalen.  

Lea fortæller at der har været en påskefrokost. Lea deltog dog ikke, men det 

gjorde Line.  

Peter fortæller at det var Brita og Rene som stod for påskefrokosten og den var 

god.  

Peter fortæller at de lige har været på aktivitetsuge på Sønderlundsvej, med en 

tur til Strøget, Den blå planet og cirkusrevyen. Cirkusrevyen var desværre uden 

Lisbeth Dahl, da hun var blevet syg.  

Lisbeth fortæller at der ikke deltog så mange i Herlev Rundt. Men det var også 

meget blæsende vejr. Peter fortæller at der var dårlig afmærkning. Oskar mener 

at der har været mangel på frivillige til at gennemføre den årlige aktivitet.  
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Pkt. 4. - Åben Vejledning 

Lars fortæller om endnu et nyt tilbud, som hedder Åben vejledning. Det 

kommer til at fungere i praksis, at kontoret på Herlev Hovedgade kommer til at 

holde åbent en time om ugen. Så kan borgerne møde op, ringe eller maile, hvis 

der er noget de behøver hjælp til. Der vil også være mulighed for at lægge en 

telefonbesked. Så vil personalet ringe tilbage.  

I Åben Vejledning kan der hjælpes med post, betaling af regninger osv. I Åben 

Vejledning kan også henvises til Den Åbne Dør, hvis det skønnes at borgerens 

støttebehov eksempelvis kræver støtte i hjemmet.  

 

Pkt. 5 – Orientering af ny organisering af personalet i 3 teams 

Der er de seneste år kommet en langt bredere målgruppe som skal have 

bostøtte i egen bolig. Derfor er der et behov for at personalet bliver mere 

specialiseret i forhold til den pædagogiske opgave som skal løses hos borgeren.   

Derfor har Lars og personalet arbejdet med en proces, således at personalet 

bliver delt op i 3 fagspecifikke teams. Lars udleverer plan for opdelingen.  

De tre teams skal fortsat løse opgaver i Bofællesskaberne, som de gør i dag.  

 

Pkt. 6. Nye handicap- og sundhedspolitik 

De handicap- og sundhedspolitikker som ligger i Herlev Kommune har mange år 

på bagen. Derfor er det blevet besluttet at disse politikker skal have et eftersyn. 

Der er indtænkt proces således at brugere og pårørende også blive inddraget i 

dette arbejde. De pårørende blive indkaldt med øvrige pårørende fra de andre 

tilbud i Voksensociale tilbud. Brugerne fra bruger- pårørenderådet og 

brugerrådet vil blive inddraget særskilt. Det bliver en konsulent fra Herlev 

Kommune, som kommer til at stå for processen. Arbejdet med politikkerne vil 

foregå i efteråret.  
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Pkt. 7. Ny madleverandør i Værestedet 

Lars spørger hvad brugerne siger om den nye madleverandør. Lars fortæller, at 

han nu har tilkøbt ekstra salat. Line siger, at det er godt at der også er lidt salat, 

da flere brugere også gerne vil have lidt grønt. Lars fortæller, at det er godt at 

se, at der ikke smides mad ud i større stil, hvilket var tilfældet med den tidligere 

leverandør.  

 

 

Pkt. 8 - Evt.  

Lars fortæller, at der er ansat ny velfærdsdirektør i Herlev Kommune. Han 

hedder Arne Eggert. Han kommer på besøg i Bofællesskabet Peberhaven og på 

Sønderlundsvej. Det glæder Torben og Peter sig til.  

 

Connie flytter fra Bofællesskabet Sennepshaven til Botilbuddet Højsletten den 

1. juli.  

Lars fortæller, at Maibritt i Sennepshaven har opsagt sin stilling. Der er 

ansættelsessamtaler i morgen.  

 

Torben fortæller, at den 2. juli er der et cykelløb i fælledparken. Det er KIFU 

som arrangerer det. Ruten er 13. km.  

 

 

 

 

 


