
Dagsorden Lokalråd for pårørende v. Solsikken  

den 3. maj 2021 kl. 16 - 18 
 
Deltagere Anders Jørgensen (AJ), Sonja Knudsen (SK), Lise Larsen (LL), Denise Masanet (DM), Ole 

Tonnesen (OT), Rikke Némec (RN), Svend Lindgaard Olesen (SL), Sabine Marcussen. 

Emne /Fremstilling  

Godkendelse af dagsorden 

Valg af ordstyrer og referent.  

Denise er ordstyrer 

Sabine og Denise laver referat 

Referat fra 24. 08. 20 ikke noget til referatet den 2 november 2020 

Nyt fra Solsikken Punktet rykkes til Spørgsmål fra pårørende 

Nyt fra PRISK Godkendelse af nye vedtægter for PRISK/godkendt 

 

 

 

Repræsentant fra Boligforeningen Annette Karlsen fra Boligforeningen kommer kl. 16:00 og svarer på spørgsmål: 

: hvert år i September kommer Boligforeningen til Solsikken og fremlægger budget og tager 

imod forslag, dette møde er lovbestemt. Der har de sidste par ikke været nogle fremmødte. 

Beboerne har fået invitationer. Svend beklager at Solsikken ikke har været opmærksomme på 

at få formidlet datoerne til beboernes pårørende.. 

Boligforeningen er Skanderborg Kommunes boliger. Det er en boligafdeling for sig selv der 

kører med lukket regnskab. Lovgivningen er Almen Boliglovgivning, siden ombygningen i 

80’erne. 

Beboerne bør have kopi af lejekontrakter ellers opbevares de i et journalsystem i Kommunen. 

De ældre lejekontrakter ligger formodentlig i et arkiv. Af lejekontrakterne skal det fremgå 

hvilke hårde hvidevarer der er tilknyttet lejligheden. Det er køleskab, emhætte og komfur. I 

nogle af de ældre kontrakter kan der også stå vaskemaskine og tørretumbler.  

Pedel skal orienteres hvis de hårde hvidevarer går i stykker. Beboerne står selv for indkøb af 

vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine medmindre andet er anført i lejekontrakten.  

Pedellen er ikke social vicevært og må ikke opsætte hårde hvidevarer som ikke er anført i 

lejekontrakten og  må ikke tage sig af  private ting som fx indbo.   Boligforeningen betaler en 

andel af pedellens løn til Solsikken/ en modydelse .Pedellen varetager rengøring af fælles 

udearealer.  Boligforeningen er ikke bekendt med at der skulle være indgået aftale om 

vedligehold af beboernes private terrasser mod en betaling på  100 kr /md.  

Beboere uden pårørende som har brug for hjælp til flytning, praktisk bistand  og etablering af 

af ny bolig skal søge om hjælp hos deres kommune. Solsikken har en opgave i , sammen med 

beboeren , at ansøge om støtten. 

   

Vedr. snerydning er det Entreprenørgården der har opgaven. Der har været problemer med at 

der ikke har været udført tilstrækkelig snerydning på hele matriklen.  

Når beboerne har boet 100 måneder i deres lejligheder skal de ikke betale til istandsættelse 

ved fraflytning.  

Næstkommende møde med Boligforening vil være til September, invitationen sendes til 

beboerne. 

Der vil på samme dag blive planlagt et informationsmøde for pårørende på Solsikken.  

Invitationen sendes til beboerne fra  

 

 

 

Den gode tone i kommunikation og 

samarbejde.  

ved Rikke/ kommunikation fra pårørende har slidt på medarbejdere. Det er ikke kommet det 

seneste år men over en årrække. 

eksempler: man får at vide at ens kollegaer er dovne, pædagoger er dovne, beskrivelser af 

kolleger som ikke er flatterende. Kommer med splitting udtalelser. Trusler om at man får 

personalet fyret og  ledelse fyret. Det har været et problem gennem mange år. Regler og 

rammer der skal overholdes, Solsikkens ledelse hører fra socialtilsynet at serviceniveauet har 

været højere end i andre kommuner.  

 

Svend/ hvordan kan vi sammen snakke om det her: Der ønskes en dialog mellem ledelse, 

medarbejdere og pårørende om, hvordan vi kan tale om- hvordan vi taler sammen.  

Hvordan kan der tales om forråelse i en ramme hvor der er ’sikker’ for alle. 

Kontinuitet i forhold til sprogbrug og et ønske om at det sættes på dagsordenen. 

 

Pårørende: Medarbejdere på Solsikken skal ikke føle sig truet eller på anden måde 



forulempes af pårørende, og omvendt Vi vil gerne være med til at løfte den gode 

kommunikation.  Fællesskabsfølelse og tilhørsforhold er bl.a ramt  af fravær af 

traditionsbundne aktiviteter, nedskæringer,  nedsættelse af serviceniveau, uoverenstemmelse i 

opfattelse af støttebehov og uafklarede forventningsafstemninger, er alle områder der kan 

skabe  grobund  for forråelse ,såvel blandt pårørende som blandt personale. Ændringer i 

beboernes støttebehov, alder og sundhed fordrer sundheds-og sygeplejefaglige kompetencer, 

så der kan skabes ligevægt  mellem socialpædagogisk-sundheds og sygeplejeopgaver. 

 

Det aftales i lokalrådet: 

At vi sætter ”kommunikation  og den gode tone” på dagsordenen. At Svend søger at finde en 

oplægsholder  til et arrangement for både pårørende og medarbejdere.  

 

 

 

Spørgsmål fra pårørende: 

 

Hvordan er status/tidsplan for ansættelse af ny leder? Der har været genopslag og der er 

ansøgningsfrist d. 16 maj,  der er pt 7 ansøgere. Ved første stillingsopslag var der 3 ansøgere.  

 

Medarbejder status. Nye og fratrådte. Forudsigelighed for beboerne i deres dagsrytmer?  

Der er ansat 3 nye medarbejdere, 1 ergoterapeut og 2 socialpædagoger 

Der mangler personaler grundet sygdom. I forhold til normen er der det antal medarbejdere 

der skal være. Det er ønskeligt at ansætte en mere, men lige nu ikke  muligt. 

Der er ønske om at ansætte flere social- og sundheds assistenter , men der har ikke været 

ansøger indenfor  den faggruppe.   

 

Der er fortsat billeder sat op af personaler hvor beboerne kan orientre sig. Det kan være på 

fællesarealet eller i lejlighederne. Det er vigtigt for beboerne at kunne orienteer sig i hvem 

kommer på arbejde og det giver anledning til samtale.  

Dagsrytmer ligger i Cura  eller i borgerns medicinskab 

medarbejder kan være kontaktperson for 3 og i det er i kontaktteam sammen med 2-3 

kolleger. 

 

Beboerråd. Status. Tovholder?  Beboerrepræsentanter? Aktiviteter, planlægning. 

På fælles personalemøde d. 12 maj  vil der blive fundet en tovholder til beboerrådet. Det 

forventes herefter at der igen kommer gang i rådet og i beboerplanlagte aktiviteter 

 

GDPR: Tolkning/fortolkning: Etik, kontakt/kommunikation og samarbejde: .udsat 

 

Information om nye regler for beboernes økonomi og administration af beboernes økonomi?  

Revisionen har været på solsikken af flere omgange. Personalet må kun forholde sig til 

bankudskrifter og ikke andre  end beboerne har adgang til deres egne konti. 

Det er en ændring som ikke er meldt ud til beboere og pårørende. Svend og Rikke følger op 

på at der sendes informationsmail ud om konsekvenserne for beboerne med værge og for 

beboere uden værge. 

Er beboeren  under værgemål kan værgen hæve til en evt kontantkasse som opbevares hos 

beboeren. 

Personalet kommer til at have et ’first card’, en form for kreditkort som medarbejderen kan 

anvende ved indkøb sammen med borgen. Det beløb der er indkøbt for sendes til Annette 

Berg som føjer beløbet til huslejeudgifterne.   

Der vil snarest  komme mere information ud om  ændringer, begrænsninger  og muligheder.  

 

 

Ledelsens tanker om budgetoverblik, samtykke, repræsentation mv. samt håndtering i det 

daglige, af regnskab, lommepenge og breve/post (som socialfaglige tiltag). 

Punktet fletter sig ind ovenstående  

 

Status for statusmøder?  Involvering af pårørende?  

Det er vigtigt at pårørende er tilstede i møderne. Der kommer statusmøder i efteråret.  

 

 

Boligforening: kontaktoplysninger, så borgere kan rette nødvendige henvendelser. Finde 

tidspunkt for informationsdag, hvor såvel Boligforening som alle pårørende på Solsikken er 

med.?  Se punkt ovenover 

 

Kommende møder, arrangementer. Valg til pårørenderådet. Skulle have fundet sted i foråret. Fællesmøde og dermed valg er 



udsat. 

Reetablering af traditioner   udsat 

   

Evt. Beboerne mangler information omkring begivenheder og aktiviteter på Solsikken og også i  

ordentligt tid/ ved Lise: Det noteres og det  tages med til personale møde d. 12 maj.  

 

 

Der stilles et spørgsmål om hvorvidt Solsikken kan  ledsage beboerne til fx runde fødselsdage 

hvor der holdes fest ude/v. Sonja: beboerne får som oftest invitationer til sådanne fester og 

der kan være ledsagere med  

 

Der stilles spørgsmål til rengøring  af lejligheder og fælles rum. Pårørende oplever der er 

snavnset i deres pårørendes lejligheder.  

Rengøring af lejlighederne er bevilliget udfra Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder, 

der er afsat 45 minutter ugentligt til hver beboer.    

Ses  der på om det er kompenserene støtte e eller om der er et socialpædagogisk sigte i fht 

fastholdelse af funktion  i så fald bør det fremgå af de opstillede mål fra sagsbehandler/v. 

Denise  

Tilføjelse/rettelse til referatet: Det er 45 minutter på 14 dag, der er afsat til rengøring hos den 

enkelte borger og ikke 45 minutter pr. uge /Rikke Némec 

 

Anders træder ud af lokalrådet efter at have mistet hans søster og dermed ikke længere har 

tilknytning til Solsikken. Vi sender vores kondolencer til Anders og familien.  

 

Kommende mødedatoer i lokalrådet: Rikke og Sabine ser på datoer der læner sig op ad de 

’gamle’ datoer.  

 

 

Emner til næste møde. Den gode tone og kommunikation i samarbejdet. 

Referent. Denise / 

 

Dette års Lokalrådsmøder planlægge på følgende datoer: Den 3/5, 23/8 og 8/11 fra 16:00-18:00 

Informationsaften for alle pårørende planlægges til september hvor Boligforeningen kommer og 

fremlægger budget og besvarer eventuelle spørgsmål. Dato følger  

 

Informationsaften for Pårørende planlægges til den 30.03.2020 UDSAT 

Høstfest den 02.11 kl. 17-22 OBS: ændret til kl. 13 – 18 UDSAT 

Vi vil fortsat opfordre til at I benytter jer af de direkte mobil numre til grupperne: 

Månens mobil-tlf. 30366220,  

Stjernens mobil-tlf. 30366222,  

Solens mobil-tlf. 30366223  

Planetens mobil-tlf. 30508421 

Bofællesskabet mobil-tlf. 21601052 

Nattevagtens tlf. som også bliver brugt af Flyvervagten mobil-tlf. 24415690 

Oprindelige tlf. numre vil kunne benyttes som hidtil. Før kl. 15 er det det nemmest at træffe nogen 

på fastnet tlf. som der ikke er ændret på.  

 

Pårørenderådet består af: 

Repræsentant fra Stjernen: Sonja Knudsen, Kirkedalen 16, 8660 Skanderborg, tlf. 75782350, mobil 

21382348. Mail: kirkedalenknudsen@gmail.com 

  

Repræsentant fra Planeten: Ole Tonnesen, Bakkevej 2 b, 8732 Hovedgård, tlf. 75661625, mobil 

23417888. Mail: ot.bakkevej@gmail.com (formand) 

 

Repræsentant fra Stjerne: Denise Masanet, Vesterhøjsvej 17, Egebjerg, 8700 Horsens. tlf.75656249  

Mail: soeren.denise@live.dk 

mailto:kirkedalenknudsen@gmail.com
mailto:ot.bakkevej@gmail.com
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Repræsentant fra Månen: Lise Larsen, Skolebakken 11 B, Tønning, 8740 Brædstrup, tlf. 75751641 

 

Repræsentant fra Månen: Anders Jørgensen, Geneesgade 4, 8700 Horsens, mobil 23457902. Mail: 

genees4@stofanet.dk 

 

Hvis I ikke allerede får referatet via mail, kan I få det ved at sende jeres mail adr. til  

solsikken@skanderborg.dk. 
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