
 

 
 

 

 

Referat af møde i bruger-pårørende råd 

3. januar 2018.  

 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Prioritering af dagsorden 

2. Gensidig orientering 

3. Nyt fra brugerbestyrelsen 

4. Budget 

5. Orientering vedrørende nye tiltag bl.a. 

                      ”Lov om aktiv beskæftigelse” 

                       Medborgerskab 

6.  Profilering  

7.                    Pårørendeaften – er der kommet emner fra de øvrige botilbud?  

                       Status på ”Hvad gør vi i forhold til valg til pårørende”? Det står i  

                       vedtægterne, at vi skal have valg hvert år i marts/april måned. 

8.                    Evt. 

9.                    Punkter til næste møde. 

 

 

Ad. 1: Prioritering af dagsorden.  

 Vi følger dagsorden. 

 

Ad. 2: Gensidig orientering. 

 Hanne orienterede om Lukkedag 2018. Der er en del indeklemte dage i 

foråret, men det er kun den 11/5, der er lukket på Hørkær. 

 Aktivitetskalenderen for 2018 er endnu ikke planlagt. Vil kunne ses på 

hjemmesiden, når vi får planlagt årets aktiviteter. 

 Fødselsdagsfesten var, som altid, en dejlig fest med stor tilslutning. 

 Julemarkedet den 20. november var ligeledes en meget dejlig dag med 

mange besøgende. Der var en god stemning og vi kunne ved dagens 

afslutning konstatere, at salget var forløbet over al forventning.  

 Hørkær kor og band var samlet en fredag i december, hvor de optrådte 

med udvalgte sange. Deres tidligere underviser er stoppet, men vi håber at 

en af vores støttemedarbejdere, der selv er musiker, kan overtage 

undervisningen. Det vil vi finde ud af i løbet af de næste måneder. 

 Belægningen den 1/1 2018 er: 

 § 104, daghjem – normeret til 33 heldagspladser – er 32,2 heldagspladser 

§104, dagcenter – normeret til 38 heldagspladser – er 37,9 heldagspladser 

§103, værksted – normeret til 21 heldagspladser – er 19,1 heldagspladser 

 

I forhold til daghjem er der borgere, der står på venteliste samt borgere, 

der afventer svar vedr. ekstra dage. Dette gør sig også gældende for 

dagcenter- og værkstedsborgere. 
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 Der er flere medarbejdere der sammen med undertegnede, Hanne 

Veggerby, har været på konferencer. Nogle omkring det nye inden for 

hjerneforskningen og neuropædagogikken. Andre omkring beskæftigelse 

og aktivitetstilbud. 

 Lisbeth spurgte ind til ændringerne i forhold til at Herlevborgere nu igen 

kan få flere dage om ugen. Det er korrekt, at Herlev kommune nu vil 

revurdere borgernes tilbud om antal dage. Der er borgere, der allerede har 

fået flere dage, andre afventer møde og svar. 

 

Ad. 3: Nyt fra brugerbestyrelsen. 

 På sidste møde den 4. december handle mødet om de mange aktiviteter, 

grupperne havde planlagt. 

 

Ad. 4: Budget. 

 Hanne orienterede om budget 2017, hvilke prioriteringer der er taget i 

forhold til nye tiltag. 

 Budget 2018 er meget sammenligneligt med 2017. 

 

Ad. 5: Orientering vedrørende nye tiltag. 

 I forhold til ”Lov om aktiv beskæftigelse”, er det midlertidig sat i bero, da 

Hørkærs tilbud om afklarende forløb ikke er foreneligt med Jobcentrets 

nuværende indsats. Der er for få udviklingshæmmede Herlevborgere, der 

skal tilbydes afklarende forløb til at både Jobcentret og os tilbyder det. 

 I forbindelse med ny organisering af ledelsesstrukturen er der midlertidig 

ansat en koordinator frem til 30/4 2018. I den kommende periode vil der i 

en proces blive set på de tilbud Hørkær tilbyder i dag i forhold til hvad der 

efterspørges. Fremtidssikring af Høkær. Er der nye tilbud, der skal 

etableres, er der nogle, der skal justeres, hvad er godt og skal forsætte, er 

der kompetencer/ny viden medarbejderne skal tilegne sig i forhold til 

dette? Denne proces vil i daglig tale hedde ”Hørkær 2018”. Der vil være 

en ekstern konsulent til at styre processen. Alle medarbejdere vil være en 

vigtig del af processen, da det er her den store viden om borgerne og 

dagligdagen er. Når vi har et overblik over tilbuddene, vil det forhåbentlig 

give et billede af, hvordan organiserer vi os i forhold til etablering af 

koordinator/pædagogisk tovholder stilling/stillinger. Ligeledes 

indhold/ansvarsområder i stillingerne. 

 Den nye hjemmeside som er gået i luften oktober 2017, er nu ved at have 

de faner og udseende som er ønsket. Vi har fokus på løbende at opdatere 

og lægge nyt ind således at den er en levende hjemmeside. Der er også en 

fane til Hørkær Nyt, som er borgernes nyhedsavis. Alle tilbud under 

Voksen Pædagogiske tilbud har nu en henvisning til hinanden med en 

fælles VPT hjemmeside. 

 Vi drøftede den tidligere forespørgsel på eventuelle interesserede i at sidde 

i Pårørende rådet. Der er ikke nogle, der har vist interesse. Vi drøftede, 

hvordan vi i foråret kunne afholde valg. Vi talte om forskellige emner, der 

sammen med et valg kunne være relevant. Bl.a. et oplæg omkring demens. 

Det vil så blive afholdt i foråret 2019. 

 

Ad. 8: Evt. Næste møde 10. april kl. 16.30-18.30. 

 

Ad. 9: Punkter til næste møde.  

 

 

 



Dagsorden 

 

1. Prioritering af dagsorden 

2. Gensidig orientering 

3. Nyt fra brugerbestyrelsen 

4. Budget 

5. Profilering  

6.                   Hørkær 2018 – status for processen 

 Andre nye tiltag  

7.                   Evt. 

8.                   Punkter til næste møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 

Hanne Veggerby                                     Lisbeth Arent 

Leder                                                       Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


