
 

 

 

     

Referat  

Møde i forældre-/pårørenderådet den 22. februar 2022 

Tilstede:  

Lis Poulsen, formand 

Solveig Stentoft Thorup 

Maja Handskemager, centerleder 

Anette Henriksen, referent 

Afbud: 

Ilona Dam 

 

 

1. Godkendelse af referat fra d. 23.11.2021 

Godkendt. 

 

2. Generel ledelsesinformation  

a. Status vedr. byggeriet af nyt autismecenter. Flytning. Informationsmøde 

Byggeriet går stadig planmæssigt og det er snart færdigt. 

 

Maja er i gang med at lave en plan for selve flytningen. 

Der flyttes i 3 etaper: 

1. etape – administrationen – i marts 2022. 

2. etape – aktivitetshuset (Åhuset) – i starten af april 2022. 

3. etape – døgnmiljøet – flyttes i 3 omgange i perioden slut april til først i maj 2022. 

Pårørende er inviteret til et informationsmøde onsdag d. 2. marts 2022. 

På mødet vil der bl.a. blive orienteret om, hvad man har lagt vægt på i byggeriet. 

Der vil også blive talt om, hvor meget de pårørende ønsker at blive involveret i 

flytningen og hvad borgerne selv skal sørge for (f.eks. indkøb af gardiner til egne 

lejligheder). 

Pårørende får mulighed for at se de konkrete lejligheder på fastsatte 

dage/tidspunkter – disse bliver meldt ud på informationsmødet. 

Der bliver officiel indvielse af det nye autismecenter fredag d. 17. juni 2022 kl. 

14.00. 

Maja orienterede i øvrigt om, at Ledelsesgruppen har arbejdet meget på at fordele 

borgerne i lejlighederne og i den forbindelse har der været lagt vægt på borgernes 

indbyrdes venskaber og relationer. Det har været et stort arbejde, men det har også 

givet gode muligheder for at få skabt en god matchning.  



 

 

 

 

 

 

b. Status vedr. corona-situationen 

Corona er jo ikke længere en samfundskritisk sygdom. 

I Skive kommune har man dog valgt at fastholde, at medarbejderne skal bruge 

mundbind og man opfordrer stadig medarbejderne til at tage en hjemmetest, inden 

de møder på arbejde. 

Borgene testes nu kun, hvis de har været nærkontakt. 

 

3. Generel information vedr. personale og beboere  

Personale: 

Personaleoversigten blev gennemgået på mødet. 

 

Maja oplyste, at man - i forbindelse med flytning til det nye autismecenter - forsøger, at 

medarbejderne får vagter, hvor der er en bedre fordeling af dag-, aften- og nattetimer 

og at den enkelte fremover kun skal arbejde hver 3. weekend i stedet for hver 2. 

weekend. 

 

Beboere: 

Der er siden sidste møde kommet 3 nye borgere, som skal have støtte fra afdelingen i 

Thinggade. 

 

4. Orientering om høringssvar vedr. vaskehal på Bilstrupvej (Lis) 

Lis havde set i avisen, at der skal opføres en ny vaskehal på Bilstrupvej – lige overfor 

det nye autismecenter. 

Maja er blevet orienteret om det fra forvaltningen og hun har set den politiske afgørelse. 

Hun har lavet en indsigelse, hvor hun har beskrevet uhensigtsmæssigheden af 

placeringen af vaskehallen, i forhold til vores sårbare borgere. 

Der kan ikke gøres mere herfra i forhold til den politiske beslutning. 

 

5. Eventuelt 

Intet. 

 

Næste møde d. 26.04.2022. 

 

 

Anette Henriksen 

referent  

 


