Referat
Møde i forældre-/pårørenderådet den 24. august 2021
Tilstede:
Lis Poulsen, formand
Solveig Stentoft Thorup
Ilona Dam
Maja Handskemager, centerleder
Anette Henriksen, referent

1. Godkendelse af referat fra d. 04.05.2021
Godkendt.
2. Generel ledelsesinformation
a. Status vedr. byggeriet af nyt autismecenter
Byggeriet går stadig planmæssigt, dog har der været nogen forsinkelser på bl.a.
udvendig træbeklædning, som har betydet, at man har gjort nogle ting i en lidt
anden rækkefølge.
Det forventes stadig, at byggeriet er klar til indflytning senest til påsken 2022 (medio
april). Det forventes, at Åhuset og administrationen flytter ind først og derefter
boenhederne.
Der arbejdes pt. med et udkast til et arbejdspapir, som skal drøftes i MED-udvalget
sidst i august måned. Arbejdspapiret vil, når det er endeligt, blive retningsgivende
for arbejdet med indflytning i det nye autismecenter.
Der vil senere blive inviteret til et informationsmøde for pårørende vedr.
flytteprocessen.
b. Status vedr. corona-situationen
Der er nu nærmest fuld genåbning.
Der er dog nogle ting fra corona-restriktionerne, der videreføres – f.eks. omkring
hygiejne og afstand.
Borgerne må således igen være med til madlavning i køkkenet – det gælder dog
ikke, hvis borgeren har tegn på sygdom, som forkølelse o.lign.
Fra Regeringen er der givet en sum penge til brug på sommeraktiviteter til borgere
her i 2021. Beløbet er fordelt til afdelingerne – Bilstrupvej 28, Gefionsvej 24-48 og
Thinggade.
Thinggade har på nuværende tidspunkt brugt af disse midler til en tur til Silkeborg

med Hjejlen og en tur til Kalk kaminoen ved Mønsted kalkgruber.
Bilstrupvej 28 og Gefionsvej 24-48 laver en fællesdag for beboere og personale, med
besøg af en hospitalsklovn og leje af pølsevogn mv. Arrangementet holdes i Åhuset
lørdag d. 18.9.2021.
3. Generel information vedr. personale og beboere
Personale:
Personaleoversigten blev gennemgået på mødet.
Maja oplyste – i forhold til personalesituationen – at det i fremtiden formentlig bliver
sværere at rekruttere nye medarbejdere og at noget tyder på, at færre søger
pædagoguddannelsen (f.eks. har ACS pt. ingen studerende i lønnet praktik).
Beboere:
Botræningen – 3 nye borgere er startet med støtte, hvoraf den ene er flyttet fra støtte
fra Thinggade.
Thinggade – 2 nye borgere er startet med støtte.
Maja oplyste, at antallet af boliger - i forbindelse med flytning til det nye autismecenter
– udvides fra 18 til 35 og at alle 35 boliger allerede er besat.
4. Orientering om spise situationen om aftenen.
Aftensmaden spises for 2 beboere i stuen og resten serveres for 4 beboere i
deres lejligheder. Personalet styrter rundt til stor forvirring for de 2, som er
tilbage i stuen (Lis)
Situationen stammer fra en fødselsdag, som blev afholdt for en beboer og Maja oplyste,
at hun vil tale med personalet, idet det skal gøres klart, at der er forskel på hverdag og
fest.
5. Forslag om fremtidig organisering af pårørendesamarbejdet i Socialafdelingen.
BILAG – ”Forslag til organisering af pårørendesamarbejdet i Socialafdelingen” er
vedlagt!!
Maja gennemgik forslaget og bad om pårørenderådets kommentarer.
Der var ikke de store kommentarer, dog mente én, at det bekymrede hende, hvis der
skal sidde hele 14 personer i Tværgående pårørenderåd.
Maja har i øvrigt påtalt, at en evt. ændring ved ACS først kommer til at ske, når der er
flyttet til det nye autismecenter.
6. Eventuelt
Næste møde d. 16.11.2021, hvor udkast til mødekalender for 2022 vil blive fremlagt.

Anette Henriksen
referent

