
Dagsorden for Støttecenter Skanderborg  kl. 17.00 – 19.00 på 

PLC 29 A. Den 6-6-2018 

 

Deltagere: 

Valg af ordstyrer og 

referant. 

Lillian- Annie- Benedicte – Tove 

Tove 

Godkendelse af dagsorden: 

 

Ingen kommentar 

1. Nyt fra Lillian:  

-Siden sidst 

- Opfølgning på klub 

ændrings struktur 

- Ny struktur i 

Myndighedsafdelingen 

- Dialogmøde med de 

samlede pårørenderåd 

den 14.06 

- Sundhedsdag i 

Bostederne den 5.09 

 

Støttecenter er inde i en dejlig rolig periode. 

Pædagogerne er kommet tilbage fra uddannelse. 

De er begyndt at bruge det de har lært. 

Godt arbejdsmiljø,meget lille sygefravær. 

Taksterne er ikke på plads endnu. 

Håber de bliver som de er, så er budget ok. 

Klub: den 20 juni har pædagogerne næsten en hel dag til diskussion 

omkring klub ændring. 

PLC klub mandag. Tirsdag svømning 

Møllegade klub: mandag – tirsdag og torsdag. 

Der vil blive brugt mere tid indiviuelt. 

Pårørende råds forslag: 

Stimulation ved at lytte til lette bøger , se film og snakke om dem 

efterfølgende. 

Kursus i Hvem siger man hvad til. 

Noget vil blive prikke aktivitet 

Ny struktur i myndighedsagdelingen, ved ikke hvor langt de er i 

afdelingen. 

Lillian tror det bliver godt med den nye struktur. 

Dialogmøde med de samlende pårørende råd den 14-04 kl. 18.30 

Vi er meget tilfredse i vores råd 

Vi tager mange emner op. 

Føler vi bliver hørt og vi kan mærke vi har indflydelse. 

Sundhedsdag den 5 september kl. 9.00 

Pårørende råd er inviteret. 

2. Hverdagens Helte – 

er det relevant for 

os? 

Ikke relevant for os 

3. Ønsker og rammer 

for samarbejdet 

mellem borgere, 

pårørende og 

Skanderborg 

kommune på ældre -

, handicap- og 

socialpsykiatriområ

det. Drøftelse af 

Selvbestemmels retten er i centrum. 

Hvordan arbejder vi med det ? 

Vigtigt at borgeren lærer sig selv at kende, hvad kan jeg/hvad har jeg af 

begrænsninger. 



selvbestemmelsespr

oblematikken. 

4. En meningsfyldt 

fritid – kan være 

drøftet under 3. 

Er drøftet under klub 

5. IT og de 

udviklingshæmmed

e. Nem ID. 

Diskution omkring fælder  med nem id ,  konto – falske skat – 

socialrådgiver og lignende. 

6. Hvem skal have 

vores referater – de 

andre lokalråd? Og 

hvem er 

kontaktperson i de 

forskellige lokalråd, 

inkl. vores. 

Ligges på pø s hjemmeside.  

Lillian sender ny mail adresse. 

Dejligt hvis hver enkelt pårørende råd fik hver deres rubrik til referat, så 

de ligger ligger i en pærevælling. 

7. Eventmødet. Valg 

til vores lokalråd, 

hvornår? Næste 

møde ? 

Hvem har brød med ? 

Den 30 oktober kl.17.00 

Til Event mødet. 

Næste møde den 3 oktober. 

Benedicte sender dagsorden. 

Tove tager brød med. 

8. Evt.   

  

 

 


