
Dagsorden og referat for Støttecenter Skanderborg  kl. 17.00 – 

19.00 på PLC 29 A. 
 

Deltagere: 

Valg af ordstyrer og 

referant. 

Lillian Skov, Anni Nielsen, Tove Jørgensen, Birthe Jensen, Benedicte 

Müller. 

Lillian er ordstyrer, Benedicte referent. 

Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt 

Siden sidst : Lillian: Der er kommet en ny beboer på Poul la Coursvej 27. Endnu en 

medarbejder er gået på barsel, foreløbig ingen vikar ansat. Klubaftenerne 

er blevet færre, tilslutningen stor. Ændringerne medfører, at der er flere 

medarbejdere til stede på samme tid både i klubber og på bosteder. Der 

skal arbejdes mere individuelt og fleksibelt, da der er stor spredning på 

klientellet – herunder aldersmæssigt og antal støttetimer(½ til 15 timer 

ugentligt)Forsørgelsesgrundlaget også varierende fra kontanthjælp over 

ressourceydelse til flexydelse og pension.  

Evaulering af frisk og sund: Der var enighed om at sundhedsdagen var en fin beginhed, LS var stolt 

over pædagogernes indsats og overbevist om, at den ville føre til 

indbyrdes inspiration blandt pædagogerne. BM spurgte, om budskabet 

mon nåede ud, men måske var det vigtigste inspirationen.  

Nye takster: Lillian: der er forhandlet takster for 15 ud af 50 borgere, det går an. Men 

der skal spares 3 mill på bostederne de næste 3 år. Det vil koste 6-7 

sparede medarbejdere med om rokeringer til følge.   

Fælles arrangement: 

Generalforsamling: 

Eventmødet den 30. oktober aftales: Neuropædagogik bliver emnet 

foruden spisning og samvær. Kort generalforsamling indbygges.  

Den nye hjemmeside: 

afsnittet om pårørende 

Der er en del, der trænger til at blive ændret – Tove og Benedicte tager 

sig af sagen. 

Regler for køb af 

ferieledsagelse: 

De centrale regler for køb af ferieledsagelse er vanskelige, fordi de 

medfører en ganske stor udgift for borgeren, hvis de tages i brug. Men de 

kan anvendes, hvis borgeren ønsker at deltage i mere end et 

feriearrangement eller vil deltage trods en tildeling af pædagogtimer, der 

ikke strækker til et feriearrangement.  

Opfølgning af fællesmøde: 

Lokalråd, centralråd. Prisk 

– hvem gør hvad? 

De 4 lokalråd havde møde den 23.8, arrangeret af det centrale råd. Det 

handlede dels om drøftelse af de nye rammer for pårørendesamarbejde 

(stormødet den 15. november vil handle om spørgsmål, der herefter 

trænger sig på om selvbestemmelse og tavshedspligt), dels om strukturen 

for de lokale råds samarbejde med det centrale råd – som Birthe er 

medlem af. Svend Lindgaard havde stillet spørgsmål, efterfølgende er det 

meningen, at fællesmøder skal være en fast del af årets program. Men 

ikke mere end et plus stormødet synes BM og AN, fordi lokalmøderne er 

rigtig vigtige. Næste fællesmøde den 28.2.19. Om PRISK se nedenfor.  



Regler for brug af biler? 

Hvad siger kommunen? 

Der er ikke nyt fra kommunen, men Støttecentret har købt ny bil og har i 

forvejen en plus en leaset. Bilerne anvendes til fælles transporter og 

besøg hos læger etc., men kan ikke mere anvendes til individuelle 

hyggeture- de kan heller ikke bruges af ledsagere. 

Orientering fra Prisk PRISK har haft dialogmøde med handicapchefen, denne gang med fokus 

på sagsbehandling, der nu styrkes med udnævnelse af juridisk 

afdelingsleder og faglig koordinator(socialrådgiver), mens 

teamlederstillingen er nedlagt. De nye rammer for samarbejde med 

pårørende var også på programmet – PRISK håber, at de bliver mere 

kendt end den tidligere hensigtserklæring, da det er et emne, der har 

været oppe i mange år i PRISK. Efter mødet sendte vi en skrivelse til 

socialudvalget, hvor vi argumenterede for, at der ikke skulle ske 

besparelser på klubområdet – uvist om det hjalp, men det blev da undgået 

i budget 2019.  

 

Evt: Der er ansat en ny frivilligmedarbejder på vores område, en pædagog der ansættes på 15 timer 

ugentligt, hvilket nok vil gøre arbejdet mere praktisk. 


