
Møde i PRISK  d. 9 September  2021 kl. 17:00-20:00 

På Fælleden 

 

Deltager: Benedicte, Aase,  Ole, Else, Magda, Denise 
afbud fra Karl og John 

Valg af ordstyrer og 
referent 

Ordstyrer Else 
ref. Denise 

Godkendelse af 
dagsorden samt punkter 
til evt. 

dagsorden godkendt 

Gennemgang og 
godkendelse af referat fra 
sidste møde d. 27/4-21 

referat godkendt 

Kort nyt fra Bostederne 
og Sølund 

støttecenteret : udvikling af  fremtidens boliger herunder  
bofællesskaber og §107 de midlertidige boliger  er drøftet i lokalrådet. Der er 
bekymring for nedlæggelse af bofællesskaberne og om der vil være tid nok til 
at vurdere borgerne tilstrækkeligt under opholdet i §107 boligerne 
Sølund: generalforsamling i sidste uge, der er protester mod at 
vaccinationscentre ligger på matriklen. Det er uvist hvornår svømmehal og 
faciliteter igen kan benyttes. afklaring er efterfølgende kommet i nyhedsmail. 
 Bestyrelsen består som hidtil.   
i November afholdes stort fællesmøde om Sundhedsarbejde og samarbejde 
om sundhed omkring beboere  for Sølund  
der har været afviklet en mini Sølund festival,  det sociale liv er så småt ved at 
blomstre op igen. 
Solsikken: Ny leder Mette Vase  er tiltrådt. På lokalrådet er  den gode tone og 
kommunikation på dagsordenen. Til november inviteres pårørende og 
medarbejdere til fælles temadag om emnet.  
budgetmøde med boligforening i september 
Frivillighed og beboerråd er temaer som er sat på som punkter på dagsorden i 
lokalrådet.    
Der har været uanmeldt tilsyn. 
Brunhøj: Corona midler har givet mulighed for gratis  småture og  aktiviteter 
for beboerne. Drøftelse af det gode liv og hvordan det gode liv forstås. 

Opsamling på møde med   
chef for sundhed, omsorg 
og handicap, Lis Kaastrup 
 

Nyt fra Lis 
Efter at socialpsykiatrien og Bostederne har fået fælles ledelse er der 
navneændring til Skanderborg Fællesskaberne. 
 3, tredje  covid-19  vaccine er igangsat 
Der arbejdes på ansættelse af ny kontraktholder til  Skanderborg 
Fællesskaberne 
Der er forhandling omkring Budgetplan og udviklingsplaner.  
Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med de rette faglige 
kompetencer drøftes løbende. 
Punkter til drøftelse:  

 Målsætning for pårørendesamarbejde 
 Den gode tone og kommunikation 
 GDPR og  KL’s GDPR Benspænd,  
 Boligforhold ( blev ikke drøftet) 
 Mødeaktiviteter og repræsentanter for de lokale råd, 

til PRISK og til  Det Centrale Råd 



 Medarbejder og ledelsessituation til-og fratrædelser 
og antal sygemeldinger inden for det seneste 1½ år 

 Budget, besparelser  og konsekvenser for 
beboertrivsel, pårørendesamarbejde og arbejdsmiljø 

Der aftales i mødet at Anne Marie kruse og den nye kontraktholder inviteres 
med til mødet med PRISK  i januar. 
 
 

Nyt fra Handicaprådet Drøftelse af Flextrafik, alle borgere har samme  mulighed for  at bruge 
Flextrafik 
Orientering v/Benedicte om Sundhedsrapporten vedr. de under 65 åriges 
helbred er fuldført og resultatet sendt til socialudvalget.  
Samarbejde mellem sagsbehandlere og borgere er til genstand for drøftelse på 
baggrund af en rapport bestilt af det Centrale Handicapråd (GAP rapporten) 
På det kommende møde i handicaprådet er fremtidens boliger for psykisk 
handicappede på dagsordenen 
 
 

Pårørendesamarbejde Drøftelse af målsætning for pårørendesamarbejdet findes på hjemmesiden 
:Ønsker og rammer for pårørendesamarbejdet. 
PRISK reflekterer over:  
Hvordan arbejdes der med at vedligeholde og bevare kulturer der fremmer det 
gode samarbejde, de gode intentioner og kommunikation. 
 
Hvad  sker der  med vigtige og nyttige viden , aftaler og samarbejde når det 
gode samarbejde er relationsbåret, og der sker ændringer og 
omstruktureringer i personale og Bosted? Hvad gøres der for at 
forventningsafstemme og vedligeholde de aftaler der allerede er indgået, når 
de bærende relationer ikke længere er tilstede. 
 
Hvordan håndteres og videregives borgernes livshistorier, stedets kultur og 
traditioner og Skanderborg Kommunes  ønsker og rammer for det gode 
samarbejde til nye medarbejdere, nye ledere, nye pårørende. 
 – og hvad gøres faktuelt for at sikre at Bostederne Skanderborg lever op til 
egne ønsker, som er beskrevet i ønsker og rammer for det gode samarbejde.  
 
PRISK mener der er behov for at sætte Ønsker og Rammer for det gode 
samarbejde på dagsorden. Vi mener der er behov for et mindshift og et 
mindset der fremmer samarbejdskulturen og trygge relationer. 
  
PRISK har ønske om, at rammen,   introduceres til ledere og medarbejdere  og 
nye pårørende og at der skabes rammer og rum til brush up for  ’gamle’ 
medarbejdere, ledere og pårørende.   
At ledere, medarbejdere og pårørende kender til-  og kan opleve  de opstille 
ønsker i samarbejdet. 
 
GDPR og benspænd,  punktet blev drøftet med Lis Kaastrup. 
PRISK mener der er behov for at GDPR kommer på dagsorden, for at skabe   
ramme og rum til drøftelser af tvivlsspørgsmål og af situationer, hvor der 
potentielt kan være tvivl om GDPR  
 

Det Centrale Råd 
 

Det centrale pårørenderåd er involveret i ansættelsen af ny kontraktholder.  
Det Centrale råd mangler  repræsentanter  råd fra  flere lokale råd. 
 



Frivillighed Drøftelse af erfaringer,  aktiviteter og samarbejde 
frivillige/borgere/medarbejdere/ambassadører  
 
PRISK efterlyser aktiviteter og en bredere vifte af tilbud og aktiviteter i det 
nære miljø.  
 
Der er nedsat et udvalg, bestående af Handicapråd, socialudvalg og lederne for 
de frivillige, ,der  arbejder med ideer til En Meningsfuld fritid 

Godkendelse af PRISK 
vedtægter i de lokale råd 

Vi mangler godkendelse fra Sølund. 
Pensionatet Skanderborg og Bostedet Kilden er pt ikke repræsenteret i PRISK 

 

Evt. 
 

mødedatoer for kommende år fastsættes i november 

Næste mødedato og sted 22 november kl. 17-20 på Sølund 

 


