
 

 
 

 

 

 

Referat af Bruger-Pårørende råds mødet 
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Til stede: 

Lisbeth Arnt, Inge Hansen, Lene Balling og Hanne Veggerby 

 

 

 

 

Dagsorden 

1. Prioritering af dagsorden 

 Vi følger dagsorden. 

  

2. Gensidig orientering 

 2 borgere er gået bort siden sidste møde. 

 1 borger er startet og 2 borgere er i praktik i beskyttet beskæftigelse. 1 

borger er i praktik i Aktivitetstilbud. 

 2 borgere og 2 medarbejdere har haft 25 års jubilæum. 

 Sommerferieplanlægningen forløb godt med et stort samarbejde på tværs 

af grupperne. Dog skal nævnes, at der er en udfordring i forhold til 

vikardækningen, da nogle af de vikarer, vi fik ansat fik supplerende 

dagpenge, da vi ansatte dem. Da vi så nåede sommeren havde de fået fast 

arbejde og kunne derfor ikke være hos os. Det gav nogle udfordringer i 

forhold til vikardækningen. Men som nævnt var der et godt samarbejde på 

tværs af grupperne til borgernes bedste. 

 Den nye faglige koordinator. Louise Bertelsen, er startet 1/9. Hun vil 

skulle varetage koordinerende opgaver. 

 Jacob Steen Olsen, medarbejder på Service, stopper den 1. oktober. 

Stillingen vil blive opslået. 

 Vi skal have nyt dokumentationssystem i stedet for Sensum. Det hedder 

Nexus og skal starte op 15. november. Der vil være kurser for alle 

medarbejdere sidst i oktober og først i november. 

 Belægningen pr. 1/9 er: 

Daghjemspladser:    Normeret til 33 heldagspladser – er 31,20  

Dagcenterpladser:   Normeret til 38 heldagspladser – er 35,90 

Værkstedspladser:   Normeret til 21 heldagspladser – er 19,20 

 Den 7. november vil der komme fagligt tilsyn. Det er socialtilsynet, der 

vil forestå dette.  

 Lisbeth orienterede om udfordringerne i Ballerup kommune inden for 

vores område. 

 Lisbeth orienterede om udarbejdelse af den kommende pårørendepolitik i 

Ballerup kommune. Her er der lavet fokus interview med nogle 

pårørende, hvor Lisbeth har været en af dem. 
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 Lisbeth orienterede om, at alle udviklingshæmmede borgere nu skal have 

lavet deres livshistorie.  

 

3.  Rådets repræsentation – Hvordan forholder vi os, når der er en   

             pårørende mindre i rådet? 

 Da Lisbeths Madsens søn gik bort her i sommer, er hun udtrådt af rådet. Vi 

drøftede omstændighederne omkring så få pårørende i rådet og hvad der 

kunne gøres for at andre pårørende blev interesseret i at sidde i rådet. Der 

er desværre ingen gode løsninger på nuværende tidspunkt. 

 

4. Nyt fra brugerbestyrelsen 

 Brugerbestyrelsen har holdt møde den 3. september. Der er ikke nogle 

emner, der skal bringes med videre til pårørende rådet. 

 

5. Budget 

 Hanne orienterede og status for budget 2018. Budgetoplægget for budget 

2019 er kommet ud, men oplægget har meget lidt information, hvilket 

Lokal Med udvalg har kommenteret i en tilbagemelding. Dog skal nævnes, 

at det overordnede budget for 2019 er meget sammenligneligt med 2018.  

  

6. Hørkær 2018 – status for processen 

 Hanne orienterede om status for processen. Medarbejderne er nu fordelt i 

de nye teams. Borgerne vil alle blive interviewet om deres ønsker og 

muligheder. Der vil blive brugt en udarbejdet spørgeguide, der tager 

forbehold for den enkelte borgers formåen. Der er lavet en billede væg 

med alle de aktiviteter, der tilbydes i de enkelte teams/grupper. Det er de 

medarbejder, der kender borgerne, der laver interviewet. Den 28. 

september vil alle borgere få et brev omkring deres fremtidige gruppe. Se 

mere information i det brev, borgerne har fået med hjem. 

7. Evt. 

 Intet 

 

      8.   Punkter til næste møde. 

 

 

            Næste møde er den 4. december kl. 17.30-18.30 
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Med venlig hilsen 

 

 

Hanne Veggerby                                    Lisbeth Arent 

Leder                                                      Formand 


