
Dagsorden  og referat, Lokalråd for pårørende v. Solsikken  

den 02. november 2020 kl. 16 – 18 mødelokalet 

på Solsikken 
 
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.  

Godkendelse af dagsorden valg af ordstyrer og referent: 

Vi skal huske at have det med fra øvrige pårørende. 

Ordstyrer : Sonja 

Ref.: Denise 
 

Referat fra 

24. 08. 20 
Referat godkendt. 
 

Nyt fra 

Solsikken 
Lige nu optager Corona og det stigende smittetal, og sikre at det ikke kommer indenfor 

på Solsikken. Der opleves et godt samarbejde med akutteamet, Hvis der er mistanke 

om at en beboer er smittet kontaktes akutteamet, beboeren testes på Solsikken,  så de 

ikke skal afsted ud af huset for at blive testet. Hvis muligt isoleres borgeren i 

lejligheden, og der udleveres værnemidler til de personaler der er i kontakt med 

borgeren.  

 

Spørgsmål : Hvis der er beboere og personale der er smittet vil pårørende så blive 

informeret?  Såfremt der er et personale eller beboer der er smittet vil der blive 

informeret. 

 

Struktur i huset, økonomi, at sikre at fagligheden stiger igen er emner der arbejdes med 

og der arbejdes på hvordan tingene kan vendes og drejes.   

Der er arbejdsdage med medarbejdere, hvor de er med inde over for at se på hvordan 

der arbejdes med fagligheden, arbejdsmiljø og kerneopgaven  i huset. Hvordan der kan 

arbejdes med de besparelser der er på Solsikken.  Der er udbudt et nyt 

neuropædagogisk modul  til de personaler der endnu ikke har været på uddannelse.  

Man skal fx have  2 års pædagogisk erfaring inden man kan komme på kursus, der 

laves opfølgningshold i fht neuropædagogisk  undervisning. 

 

Spørgsmål:  

Når der ikke er hjemmedage hvad skal beboerne de dage de ikke har hjemmedage?.  

 

Beboere der er indskrevet i tilbud i andre kommuner kommer  på arbejde de dage de 

ellers havde hjemmedage. 

Vedr. fx Tøjindkøb og  frisør; der vil ikke lige nu komme nogen udmelding om hvor 

ofte behovene kan dækkes. Det er nyt også for Solsikken og Solsikken arbejder på det, 

ledelsen  vil gerne vente med at fortælle mere og  vil have medarbejdere med i den 

proces.  

 

Rengøring er  45 minutter hv. 14 dag, og omfatter  badeværelse, gulve og overflader.  

Det ligger ikke nødvendigvis i det pædagogiske arbejde at gøre rent med beboerne. 

Hvis ikke det står i handleplanen må beboeren betale sig fra det.  



Pårørende vender igen tilbage til Kvalitetsstandarder og nødvendigheden af den  

faglige dokumentation ifht brugerinddragelse og vedligeholdelse og fastholdelse  af 

funktionsniveau  

 

Der er spørgsmål fra pårørende til hvad og hvem der gør rent, hvor opmærksomme er 

Solsikken på hvad der ikke bliver gjort, det skal jo stadig gøres? 

Solsikken kigger på hvad de er bestilt til at levere hos den enkelte borgere. Det er et 

spørgsmål om hvordan ressourcerne bruges bedst muligt. 

 

Pårørende har brug for information og oplysning ellers bliver man urolig og bange. 

Pårørende har en forventning og en tro på at vi ’ trækker på samme læst, der er ting 

pårørende stadig ikke forstår.  

 

Der er ikke ansat en faglig leder på Solsikken,  da der var en del opgaver at rette op på 

i driften på Solsikken, Svend pointerer at det ikke er penge med i det. 

 

Der drøftes kontaktpersonfunktion. 

Der er hos Solsikken fokus på at nyttig viden og oplysning overleveres til nye 

personaler/kontaktpersoner. Pårørende har erfaret at overlevering og livshistorier går 

tabt.  

 
 

Ønsker og 

tanker om 

samarbejde  

Ønske fra pårørende om en drøftelse af : 

Beboernes ret til selvbestemmelse og mulighede for at træffe valg og have indflydelse på egen dag og livsførelse. 

Frivillighed på solsikken. Beboernes mulighed for et aktivt fritidsliv – og et fritidsliv i fællesskaber. 

Ledsageordning §97 og §85. Hvordan fungerer det. Erstatnings ledsagelse? Se artikel fra Lev: 

https://www.lev.dk/nyheder/2020/oktober/ny-undersoegelse-muligheder-for-ledsagelse-er-under-al-

kritik?utm_source=emailmarketing&utm_medium=email&utm_campaign=lev_nyhedsbrev_211020&utm_content=

2020-10-25    

(tryk ctrl+klik for at følge linket) 

 

Pårørende: Retten til at kommunikere at komme ud at gå, at bevæge sig dagligt, at 

 være i fællesskaber,  at have valgmuligheder , er særlig vigtig for beboere på 

Solsikken hvor der hos en del er nedsat initiav og behov for at andre tager tager 

initiativ og præsenterer valgmuligheder.  Hvordan arbejdes der med det? 

 

Der tales om i huset at åbne op på tværs i grupperne. der tænkes i includerende 

fællesskaber, og selv- og medbestemmelse,   og at kunne motivere og præsentere 

muligheder. 

 

Pårørende oplever mangel på samarbejde mellem bosted- og dagtilbud.  Hvad bidrager 

til den meningsfulde fortælling om livet. Her blandt andet  dagbogen mellem 

dagtilbud/bosted og beboer/pårørende. 

 

Frivilligheden er i gang, der køres forskellige  aktiviteter som fx banko, Corona sætter 

også her en begrænsning. De frivillige ’ bestemmer’ indhold og aktiviteter. Solsikken 

prøver at understøtte bedst muligt.  

Spørgsmål: ligger der en folder over de frivilliges aktiviteter på Solsikken? 

Det gør der ikke.  
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Ledsageordning § 97 og §85 

Ledsageordning: 

Herunder erstatingsledsagelse,  drøftelse  med afsæt i  LEV’s analysenotat 

”Ledageordning og mennesker med udviklingshandicap i Botilbud. Indsæt link fra 

dagsordenen.  

 

Solsikken har ifølge Svend ikke noget med ledsageordning at gøre. Der må ikke være 

forskel på hvilken kommune man bor i. Det er ikke kontaktpersonernes opgave . det er 

kommunerne der aflønner ledsagere. Erstatningsledsagelse er ikke noget de har med at 

gøre og har ikke hørt om det.   

Det et opmærksomhedspunkt på statusmøde for pårørende og hos personalet omkring 

den enkelte beboer. 

Det oplyses at det er meget omfattende for personalet at dokumentere når der søges om 

ledsageordning, bla kræver det tidsregistrering mm  

 

 

Fra pårørende kom der en bekymring om, At der er personale der ikke  kan gøre sig  

forståelig på dansk.   

Ledelsen har lyttet til  bekymringen, og understreger dét er et personale anliggende. 

 

 
 

Kommende 

møder, 

arrangemente

r. 

Valg til det Lokale Pårørende på Solsikken  Skulle have fundet sted i foråret. Fællesmøde og dermed valg er udsat 

til marts 21. 

 

Næste Lokalrådsmøde er den 1 februar 2021 

 

 

Nyt fra 

PRISK 

Ikke gennemgået 

Forårsfest   Ikke gennemgået 

   

Evt.  

Emner til 

næste møde. 

 

Referent.  

 

Det kommende års Lokalrådsmøder planlægge på følgende datoer:  

1.feb.-3 maj-23 aug.-1 nov. kl. 16 -18.  

Informationsaften for Pårørende planlægges til den 30.03.2020  

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 

 

Repræsentant fra Månen: Lise Larsen, Skolebakken 11 B, Tønning, 8740 Brædstrup, tlf. 40191650 

 

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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