
 

 

 

 

 

Referat af møde i Pårørenderådet den 09.03.2023 

 

Til stede:  

Susanne Melkior Rasmussen, Laila Vistisen, Lis Poulsen, Sanne Højgaard, Lotte Dyrberg, Jane 

Sevelsted, Laila Vester, Susanne Burchardt Madsen 

Afbud:  

Ingen 

Referent: Susanne Burchardt Madsen  

1. Godkendelse af referat fra 24. november 2022. 

Ansættelse af ny centerleder under pkt. 2 – ikke afdelingsleder 

Alle referater sendes ud til alle pårørende på mail og lægges på hjemmesiden. Datoerne 

for møderne lægges også på hjemmesiden. 

Referatet godkendes 

 

2. Generel ledelsesinformation  

Simon er god til at sætte ting i værk – der bliver igangsat kurser, hvor der afsættes tid 

efterfølgende til at videreformidle den indlærte viden. Godt for rekrutteringen, at der 

sættes fokus på kurser. 

 

Tilpasning af budgettet for 2024 forventes udført uden de store problemer. 

 

3. Generel information vedr. personale og beboere  

De sidste ledige pladser forventes fyldt hen over sommeren. Der er kommet nogle 

borgere på høj takst, og den overskudsnormering, der har været, vil nu blive tilpasset. 

Der mangler 5 borgere endnu, og der siges kun ja til opgaver, vi kan håndtere på 

forsvarlig vis. Skive-borgere skal vi dog modtage, når de er indenfor målgruppen i vores 

tilbud. Der er måske et par stykker, vi allerede kender fra dagtilbuddet, der bor på et 

botilbud for udviklingshæmmede – som vi kan være interesserede i, da de også har en 

autismediagnose. 

Sanne: mulighed for pårørende til nye borgere at få mulighed for at kunne tale med en 

forældregruppe i et hus - det kunne være en idé? Enighed om at det er en god idé. 

 

1 års gennemgang på centeret – skader udbedres i uge 11 og 12 – herefter overgår 

vedligeholdelsen til Sct. Jørgen.  

Vi er stadig udfordret af brandalarmer – damp i bruserum går i alarmer. Detektorerne 

bliver skiftet, så vi slipper for det – og for udgiften på 5.500 kr. pr. gang. 

 

Laila Vistesen.: Udvendigt nedløbsrør ved Christian er læk – hvis ikke det er taget med 

 

Det går ellers godt i boenheden – samarbejdet fungerer, og borgerne har det godt. Der er 

ansat flere både faste og timelønnede, der skal lægge timer i husene.  

 

Ny SSA i april + PAU-elev (begge ekstra hænder udenfor normeringen) – der kommer 

ingen pædagogstuderende desværre (indgår i normeringen) Der uddannes for lidt…  

Godt med studerende, der kan uddannes til at arbejde indenfor vores område. 

 

 

4. Orientering fra det tværgående pårørenderåd 

Susanne M.: Ved sidste møde igangsattes arbejdet omkring etableringen af en ny 

institution for udviklingshæmmede – men med små enheder lignede ACS. Det bliver en 

kæmpe institution, men det vil virke helt anderledes, når det opdeles. 



   
Der er mange små institutioner nu, hvor det er svært at få økonomi og drift – det kan 

forbedres ved at samle i stor enhed, der samtidig hermed er opdelt, men hvor der 

alligevel kan opnås stordriftsfordele. 

5. Evt. 

Det opleves, at bostedet fungerer godt, så der er ikke så meget at snakke om under evt. 

 

Laila V.: Sætter folk sig i fællesrummene med kaffe? Jo der er noget, der bruges, men 

det opleves forskelligt i husene. Der kan også være forskel på, hvor meget og hvor lidt 

pårørende kommer på besøg. Rummene bruges til fjernsyn, drikke kaffe og spille spil. 

 

Enighed om, at det er vigtigt for beboerne at bidrage til fællesskabet med at lave mad, 

tømme opvaskemaskine mv. Ros til personalet om at hjælpe til med særlige ting 

(fødselsdagskage), når beboerne beder om det. 

 

Susanne M.: hvad gør man til fødselsdage? Mange idéer kommer på bordet – Bowl’n’fun, 

McDonalds, hente mad af forskellig slags, spise ude andre steder. Mange muligheder alt 

efter, hvad man selv synes og har lyst til. 

 

Laila O. V. Forældre samarbejdet opleves til at fungere og at kontakten mellem personale 

og pårørende foretages i det omfang, det er nødvendigt og individuelt tilpasset. Der 

vurderes ikke behov for en særligt samme for dette på nuværende tidspunkt. Der er 

ingen grund til at lave på det, når det fungerer. Hvis nogen ønsker det anderledes, kan 

man aftale det. 

 

Hvis der er noget, man er utilfreds med, så skal man tage det op, der hvor det hører 

hjemme, så det kan blive løst, så det ikke accelererer. Man kan godt være uenige, men 

borgere og personalet løser opgaverne i henhold til de udstukne retningslinjer. 

 

Der er mulighed for, at der kan afsættes tid inden møderne, hvor man kan mødes og 

snakke om diverse – der kan også bringes et tema på mødet hver gang. 

 

 

Forslag: Mødelokalerne i administrationen kan stilles til rådighed, såfremt pårørende vil 

mødes udover de aktiviteter og begivenheder, der arrangeres i husene. 

 


