
 

 

 

 

 

Referat af møde i Pårørenderådet den 24.05.2022 

 

Til stede:  

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

Sevelsted, Laila Vester, Maja Handskemager, Susanne Burchardt Madsen 

Afbud:  

 

Referent: Susanne Burchardt Madsen 

 

Referat               

1. Velkomst og præsentation 

Maja udtrykker glæde over, at det lykkedes at vælge en repræsentant for alle 4 huse    

A-D, og at det var let at få pladserne besat. 

 

Bordrunde: Sanne H. - mor til Bjarke Andreasen Hus A, Lis - mor til Carsten Poulsen   

Hus C, Susanne M. - mor til Theis Melkior Rasmussen, Maja - centerleder,                  

Laila O. V. - afdelingsleder Hus A-D, Laila V. - mor til Christian Vistisen Hus D,            

Jane - medarbejder, Lotte - medarbejder, Susanne - administrativ medarbejder. 

 

2. Gennemgang af forretningsorden for lokale pårørenderåd 

Der foretages en ensretning på det sociale område - indenfor ACS - men også gældende 

for CBA. På møderne skal der ikke snakkes om borgere – det skal tages med 

kontaktpersonen eller afdelingslederen. 

 

Meningen er, at der kan tages temaer op, som man skal forholde sig til eller andre 

emner, som man ønsker debatteret.  

 

Rådet skulle gerne munde ud i et godt og konstruktivt samarbejde borgere, 

medarbejdere og pårørende imellem. 

 

Ny rollefordeling, hvor Laila O. V. overtager rådet, efter at Maja deltager et par gange og 

kørt rådet godt i gang. Givtigt, at medarbejdere også deltager, så mere kan afklares 

direkte på mødet. 

 

Laila V.: skal Botræningen hus E med i rådet?  

 

Maja: nej de kan tale deres egen sag og drøfte evt. sager i huset – lig de også gør i 

Thinggade. Det er en anden type af borgere, der nu end tidligere visiteres til Botræningen 

– det forventes, at de efter et par år er i stand til at flytte i egen bolig. 

 

Sanne H.: Botræningens pårørende har savnet et fællesskab med andre pårørende i og 

med, at der ikke har været et pårørenderåd for dem. Især synligt under nedpakningen – 

det kunne være fint, om man havde mødtes før – evt. udenfor ACS-regi. En slags 

erfagruppe, hvor de kan møde hinanden og give sparring.  

 

Maja: der etableres fælles dage, hvor der er mulighed for at møde hinanden. 

 

 

 

 

 

 



   
Susanne M.: efterspørger mulighed for at afholde lokale hyggestunder (alene Hus B eks.). 

 

Laila O. V: det vil man forsøge at efterkomme – matchene beboerne imellem (Hus A-D) 

skal der tages hensyn til – der er stor forskel på niveauet. Ønsket om forældrenetværk i 

Botræningen gives videre til Helle Rødbro.  

 

Maja: beboerne i Botræningen skal selv være udfarende og deltage. 

 

Jane: de der bor i Botræningen ønsker at klare sig selv og ønsker ikke forældrene 

inddraget. 

 

Maja: ordene tages til efterretning – bindeled pårørende imellem arbejdes der videre 

med. 

 

3. Valg af næstformand. Jf. forretningsordenen er afdelingslederen formand for 

rådet og leder møderne  

Formand Laila V. - næstformand Susanne M. 

 

4. Mødekalender for 2022. Jf. forretningsordenen afholdes 2-3 ordinære møder om 

året 

Budgetforslag klar ca. uge 25-26, og 3. onsdag i oktober vedtager byrådet budgettet for 

det kommende år. Møderne foreslås afholdt i juni, august, november – og måske i et 

normalt år også februar for at kunne aftale sommer arrangement. 

 

Møder aftales til fremover at blive afholdt torsdage med start kl. 15.30 – varighed til ca. 

17.30 – møder for resten af 2022 aftalt til 8. september og 24. november. 

 

5. Gennemgang af forretningsordenen for det tværgående pårørenderåd 

Drejer sig mere om tingene op af i systemet – tidligere benævnt som Dialogforum. 

Drøftelse af eks. budgetforslag, socialplan, revidering af kvalitetsstandarder for f.eks. 

ferietilbud, rengøring, dagtilbud og tidligere også drøftelsen af det nye ACS.  

 

6. Valg af repræsentanter til det tværgående råd. Jf. forretningsordenen, kan der 

vælges 2 pårørenderepræsentanter for AutismeCenter Skive 

Andre deltagere: repræsentanter for voksne udviklingshæmmede, hjerneskadede samt 

politiske repræsentanter – Susanne M. og Sanne H. melder sig til opgaven. 

 

7. Orientering om indflytning i det nye center 

Maja: Tak til medarbejdere og familier omkring samarbejdet om etablering og 

igangsætning af det nye center. Boligerne passer nu præcist til de behov, som de enkelte 

beboere fordrer, og den måde de har ønsket at indrette sig på. Indflytningen er gået over 

al forventning. 

 

Laila O. V.: boligerne er blevet indrettet helt præcist, så de passer til beboerne – 

størrelsen har været snak om – men mange udnytter nu mere muligheden for at deltage i 

fællesskabet eller følge det på afstand. 

 

Lis: Carsten er rigtig godt tilfreds med sin bolig og indretningen – føler sig hjemme. 

 

Maja: tror ikke at vi kan være kommet nærmere med at nå målet omkring perfekt match 

og indretning. 

 

Lotte: gode processer og møder i forløbet omkring værdier og samarbejder i 

medarbejdergruppen – stadig videregivelse af oplysninger omkring borgere, så man kan 

lære af hinanden. Der arbejdes videre med at samle medarbejdergruppen og skabe fælles 

ånd. 

 

Lis: vigtigt at pårørende også lærer det nye personale at kende, der er kommet ind i 

barnets hus. 

 



   
 

Sanne: imponerende proces, hvor medarbejderne har knoklet og har kunnet bevare roen 

i et kaos – de har formået at skabe en rolig men alligevel spændende atmosfære. Nemt 

for dem med næsten ingen udskiftning i personalet. Ønsker at beboerne kommer mere 

ud i fællesrummet, så der skabes en helhed i gruppen og blandt de pårørende – kun ros 

til overs for håndteringen af en veltilrettelagt flytning. 

 

Laila V.: også ros for håndteringen af flytningen– efterlyser svar på, hvornår fejl 

udbedres.  

 

Maja: maler er bestilt – de store fejl/revner afventer 1-årsgennemgang og senere 5-

årsgennemgang. 

 

Sanne: dårlig akustik i fællesrummet?  

 

Maja: der følges op på, at det løses. Afventer først levering af manglende møbler, 

herefter tages der stilling til, hvad der skal til for at løse problemerne. 

 

Lis: nogen pårørende efterlyser referat af møderne – hvor kan man se dem ud over på 

nettet?  

 

Laila V.: kan det sendes på mail?  

 

Maja: vedtaget tidligere, at de lægges på nettet, men vi kan sende dem på mail tillige. 

 

Laila V.: ønsker skrevet hvem der sidder som repræsentant i hvert hus.  

 

Maja forfatter en skrivelse med oplysninger af navn og mobil på medlemmerne i rådet. 

 

8. Evt. 

Der laves et arrangement i sensommeren med deltagelse af hele ”byen”– planlagt til at 

finde sted ved Åhuset. Enighed om at der er blevet skønne faciliteter derovre. 

 

Lis: må man låne sofacyklen?  

 

Maja: det må man gerne – der er også en tandem, der kan lånes. 

 

Busserne bliver også brugt mere nu, hvor der er bedre udnyttelse af dem. 

 

Laila O. V.: hvornår skal der modtages indkomne forslag for, at de kan komme med til 

mødet?  

 

Maja: ca. 14 dage før.  

 

Indvielse 17. juni – officiel invitation på vej ud – det er kun for inviterede – politikere, 

pårørende. Indvielsen foretages i respekt for beboerne og deres ønsker. 

 

Lis: låsning af døre – opleves at alt står åben uden at være låst, uden at der er nogen til 

stede...  

 

Maja: udfordringer med låsesystemet, der forsøges løst.  

 

Der skal flages d. 17. juni ved indvielsen – Knudsgaard får et hint om den manglende 

flagstang! 

  


