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Referat 
 
 
 
 
 

 
Den 12-09-2022 Journal nr.   Fra Lars Green Holbøll 
Tilstede:  

Lea Lander, Line Tangemann, Torben Nielsen, Peter L. Sørensen, Kirsten Tjagvad, Lisbeth Brich, Oskar 

Nielsen, Bjarne Thorn, Tina Bjerregaard og Lars Holbøll 

 
  

 
 

Bruger- Pårørenderådsmøde den 12. september 2022 

 

Pkt. 1 – Godkendelse af referat 

Ingen bemærkninger. 

 

Pkt. 2 – Den Åbne Dør 

Lars fortæller om tilbuddet.  

Den Åbne Dør er nu så langt, at det er klar til åbning den 22. sep. 2022.  

Den Åbne Dør er, som tidligere informeret, et samarbejde mellem myndighed, 

Psykiatriske Tilbud og Pædagogiske Tilbud.  

Bjarne fortæller at tilbuddet er for alle borgere i Herlev Kommune, som har et socialt 

problem.  

Bjarne fortæller, at der er mulighed for at igangsætte et forløb på op til 3 måneder. Her 

vil man kunne lære borgeren nærmere at kende, og det er en fordel hvis der er et 

videre forløb, som skal afklares. Problemet i dag er, at der kan gå lang tid fra at 

borgeren kontakter kommunen, til at vedkommende kan få hjælp.  

Kirsten spørger hvilke pårørende som er inviteret til åbningen. Lars siger, at alle er 

velkomne til åbningsreceptionen, men at han nok skal sende en indbydelse til Bruger- 

Pårørenderådet.  
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Pkt. 3 – Beboerne fortæller om sommeraktiviteter 

Peter fortæller om sommerferietur. Sønderlundsvej boede på Tivolihotel. Ferien var 2 

nætter. Peter fortæller, at alle havde turpas i Tivoli, og at det var rigtig sjovt.  

Lea fortæller, at det var varmt at være på tur til Sporvejsmuseet. Det var et af årets 

varmeste dage. Lea fortæller, at madstedet var ude i skoven og så skulle man køre i 

sporvogn derud. Lea fortæller, at Dan var med til at styre et af sporvognene. 

Derefter var der en drøftelse af beboerferie. Lars siger, at nogle bofællesskaber takker 

nej til ferie med overnatning, men vælger endagsture i stedet.  

Lisbeth spørger til hvorfor at flere af beboerne som takker nej til beboerferie.  

Lars fortæller, at det først og fremmest er pga. økonomi. Men det kan også skyldes, at 

beboerne har meget at se til i hverdagen, og derfor ikke kan overskue at skulle væk i 

flere dage.  

Lars fortæller, at der arbejdes med at planlægge ferie og aktivitetsuger, ud fra 

beboernes ønsker. Medarbejderne motiverer i høj grad beboere til at vælge en ferie 

med overnatning, da det fremmer det sociale sammenhold i gruppen.  

Peter fortæller om Herlev Festuge. Der var mange mennesker, bl.a. til Anne Lindet 

koncert.  

Line synes at der var for mange mennesker til Stig Rossen koncert.  

Lea fortæller om Kultur Der Dur. Hun synes det var rigtig sjovt. Det var også varmt. Lea 

vil gerne deltage til næste år. Der var et Kim Larsen KOPI band som var rigtig godt. 

Kirsten spurgte om der var boder fra aktivitetstilbuddene. Lea fortæller, at alle 

aktivitetstilbud havde boder med. Tina fortæller, at der var mange forskellige ting som 

man kan købe.   

Torben fortæller om Roskildeturen. Her var udstillet forskellige biler. Det var en rigtig 

god tur. 16 brugere og to personaler deltog i denne tur.  

 

Pkt. 4 – Ny handicap- og sundhedspolitik 

Kirsten fortæller, at de pårørende var inviteret ned til Hørkær. Der var gruppearbejde 

ift. nogle bundne opgaver. Lisbeth fortæller, at der i gruppearbejdet var en drøftelse 

om  ”Det gode liv”. Lisbeth fortæller at, i hendes gruppe havde de også en interessant 
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drøftelse ift. borgernes kost. Det kan være et svært dilemma ift. selvbestemmelse og 

sund livsstil.  

Lars spørger hvor de øvrige pårørende kom fra. Kirsten siger, at de kom fra Skovgården 

og Højsletten.  

Lars spørger om denne her proces er anderledes end sidste gang en handicappolitik 

skulle udformes. Lisbeth siger, at hun mener at sidste gang var i 2014, men synes at 

denne gang var diskussionen mere nede på jorden og håndgribelig.  

Peter fortalte, at beboerne også var blevet inddraget. Her havde repræsentanter fra 

Brugerrådet og Bruger- Pårørenderådet forberedt arbejdet med at lave nogle plancher. 

Det havde personalet hjulpet dem med. Det havde givet nogle gode snakke. 

Efterfølgende deltog Line, Lea og Peter i et møde med Centerchef Tine Larting. Her 

fremlagde de plancherne – og det gav nogle gode snakke med Tine, som spurgte meget 

ind til de ting som beboer kom med.  

Tine synes beboerne var gode til at sætte ord på deres behov, hvilket er vigtigt når der 

skal udformes en ny handicappolitik.  

 

Pkt. 5 – Nye medarbejdere i Bofællesskaberne 

Efter flere år uden personaleudskiftning, så er der i løbet af sommeren kommet 4 

opsigelser. Maibritt fra Sennepshaven, Kristian fra Sønderlundsvej, Sandra fra 

Tubberup Vænge og Kari fra 1. sal.  

Det betyder, at Bridget Trelborg og Birgitte Andreasen er startet i Bofællesskabet 

Sennepshaven.  

Ali Ozbek er startet på 1. sal.  

Til slut er Natascha Sørensen ansat med opstart 1. okt. 22 i Tubberup Vænge.  

Lars fortæller, at der har været mange kvalificerede ansøgere til de ledige stillinger, så 

det har gået let med at få ansat nyt personale.  

Lars fortæller, at der er et stort ledelsesmæssigt fokus på, at få de nye medarbejdere til 

at falde godt til.  

 

Pkt. 6 – Socialtilsynet 2022 

Efter den hidtil flotteste rapport i 2021, var Lars spændt på om Bofællesskaberne 

kunne få en lige så flot rapport igen. Det lykkedes til fulde.  
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Socialtillsynet beskriver Bofællesskaberne som et tilbud af sjældent høj faglig kvalitet, 

hvilket ledelse og medarbejdere er meget tilfredse med.  

Det aftales at Lars sender rapporten ud til rådets medlemmer.  

Bjarne fortæller, hvordan tilsynet foregik. 

Der var to konsulenter fra socialtilsynet. De interviewede medarbejdere i 2 timer. 

Derefter var de på besøg i alle bofællesskaber, hvor de også talte med flere beboere. 

Til slut var der interview med ledelse.  

 

Pkt. 7. Fremtidige arrangementer  

Lars fortæller, at der 2. nov. bliver arrangeret en tur til Ganløse Kro. Turen er gratis, da 

LEV Herlev giver et godt tilskud til turen. Lars fortæller, at han er glad for at kunne 

tilbyde turen uden betaling, for det betyder nemlig at der deltager en del borgere som 

ellers ville takke nej, hvis der havde været betaling.  

Lars fortæller at turen bliver annonceret på hjemmesiden.  

 

 

 

  


