
 

 

Referat af møde i det lokale pårørenderåd for Støttecentret Skanderborg mandag den 30.08.21. 

Til stede: Lillian Skov(leder), Anni Nielsen, Tove Jørgensen og Stella Lambek(pårørende i egen bolig), Birthe 

Jensen (P. la Coursvej) og Benedicte Müller(Skrænten). 

1: Lillian er ordstyrer, Benedicte referent. 

2: Referat af møde den 17.05.21 godkendt. 

3: Lillian orienterer: Sommeren er forløbet godt med sommerfest midt i juli og herefter udflugter. Der er 

planlagt minifestival 3.09 og Aktivitetsdag 16.09, sidstnævnte afløser sundhedsdag. Sent ferieophold i 

oktober grundet praktiske omstændigheder. 

Bostederne og Socialpsykiatrien er slået sammen under navnet Skanderborg Fællesskaberne. Der er ansat 

ny leder med tiltrædelse 1.11.21. Svend, der har været konstitueret i nogen tid, går på pension. Der vil være 

samarbejdsfordele og opgaver med at samle. Mette Vase er ansat som leder af Solsikken. Ny stilling som 

leder af STU, ledere på Baunegården og Væksthuset ansat. Kjærsholm er under job og beskæftigelse 

fremover. 

Det påtænkes at nedjustere bofællesskaber, pædagogerne skal vurdere støttebehov og føler sig presset af 

lave bevillinger, klubtaksterne halveres og hjemmedage er blevet til hjemmetimer. Det bekymrer, og man 

undrer sig over at der ikke er øje for, at bofællesskaberne er en rationel måde at udnytte pædagogtimer på 

– bl a kan midtertimer udnyttes til hjemmebesøg hos eksterne. Det bekymrer, at man sigter på § 107 

boliger, hvor kommunen kan sende borgerne til andre boliger efter kommunal vurdering. 

4: Sundhedsrapporten om de under 60årige på Bostederne og deres helbred er udkommet. Den peger på 

problemer, især med overvægt, især for de eksterne og med hensyn til systematisk gennemførelse af 

sundhedstjek. Heldigvis er der netop til januar en ny ydelse hos de praktiserende læger, som omhandler 

sundhedstjek på bosteder – desværre ikke eksterne. 

5. Nyt fra handicapråd og PRISK: I handicaprådet har man beskæftiget sig med GAPundersøgelsen, der 

påviser stor forskel på opfattelsen af et sagsforløb hos henholdsvis borgere og ledere/ sagsbehandlere. 

Lokal kommentar: Hvis sagsbehandleren skal forlade sig på ’vore’ borgeres oplysninger om egen formåen, 

har de ikke mulighed for at få et reelt billede. PRISK og det centrale råd har ikke haft møde siden sidst. 

6: Knaster: De pårørende vil savne Avisen, der ikke udkommer efter at IBG er indført på bostederne. Lillian 

vil tænke over sagen. 

7: Lillian orienterer om et coronatilfælde, der hastigt kom under kontrol grundet de kendte rutiner. 

Næste møde: Onsdag den 27.10, Birthe tager brød med. Stormøde endnu ikke aftalt. BM 060921. 

        


