
Dagsorden og referat for pårørenderådet for Støttecenter 

Skanderborg den 21.3.2018 klokken 17.45 på Poul la Coursvej 

29a. 
  
 

Deltagere Anni, Tove, Birthe, Benedicte og Lillian Skov. 

Observatør: Annie Svejstrup fra Solsikken. 

Benedicte vælges til referent.  

Godkendelse af dagsorden 

og referat fra sidste møde 

 

Dagsorden godkendes, ligesom referatet fra sidste møde godkendes. 

Nyt fra Støttecentret ved 

Lillian. 

Herunder tanker om ’vi-kultur’ og klubbernes fremtid, som blev omtalt 

ved sidste møde: 

Lillian kan berette, at uddannelsesforløbene for alle medarbejdere er 

afsluttet i uge 15. 

Der har igen været turbulens i myndighedsafdelingen, to sagsbehandlere 

er rejst og en ny teamleder tiltrådte per 1. februar. Afdelingen er langt 

bagud med sit arbejde og der skal omorganiseres. Det er tid at trække en 

streg i sandet og komme videre. Lillian har foreslået, at sagsbehandleren 

kun deltager i møder, hvor der skal ændres i taksten. Takstforhandlinger 

er afsluttet med kommunerne udenfor Skanderborg. Skanderborg er der 

ikke forhandlet med, men borgerne overgår til de nye takster, og der er 

indsendt aktuelle ændringsforslag. 

Vi- kultur med mange medarbejdere, der løfter sammen: Lillian håber, at 

mange oplysninger bliver skrevet ned. I hver side af spektret befinder sig 

1:1 relationen, det nære fællesskab og det store fællesskab. Klublivets 

styrke er diskuteret og beskrevet: Nye og gamle fællesskaber dyrkes, 

social træning, demokrati, fælles ansvar og ejerskabsfornemmelse styrkes 

i trygge rammer, der læres på gruppeniveau og der gøres nye 

observationer i de alternative relationer mellem borgere og pædagoger. 

Seniorklubber nævnes.  

Nyt fra PRISK og det 

centrale Råd. 

PRISK: Pårørendesamarbejde: Møde med handicapchef og skrivelse: 

Benedicte beretter fra PRISK om et møde med handicapchefen med 

emnet pårørendesamarbejde. Det samme var drøftet ved et seminar med 

alle ledere – ældre og handicap – i december. Efterfølgende har PRISK 

sendt et efterskrift, hvor vi understreger, at pårørende gerne vil ses som 

en naturlig del af teamet omkring den udviklingshæmmede og at vi gerne 

vil inddrages i alle væsentlige beslutninger omkring vores slægtning. Vi 

drøfter på mødet, at det er vigtigt at vide, hvor hinanden er, og hvilke 

forventninger og muligheder – også økonomisk – der er. Overordnet går 

samarbejdet godt på støttecentret der er forskel på pårørendes deltagelse. 

Det centrale råd(Birthe) har drøftet bæredygtig arbejdskultur. Det 

påpeges, at lederskaren er skåret ned fra 13 til 6 de sidste år (40 medarb. 

per leder i snit).  Stormødet evalueres positivt og næste stormøde er 

planlagt til torsdag d.15.11. Lokalrådenes formål fremgår af vedtægterne, 

men kan godt være sårbare, hvis der er for få medlemmer. Men der er 



mange pårørende, der trods positiv holdning til pårørendearbejde ikke har 

overskud til det.  

  

Benedicte: 

Partsrepræsentation 

Benedicte gør rede for begrebet partsrepræsentation, der indebærer mere 

end at være bisidder(se DUKH’s hjemmeside, praksisnyt nr. 49). I 

relationer, hvor det synes formålstjenligt, kan pårørende – under 

forudsætning af borgerens samtykke – anmode sagsbehandleren om at 

blive partsrepræsentant for den borger, de har relation til – med det 

formål, at de indkaldes til og deltager i relevante møder og beslutninger 

omkring borgeren. Kopi af fuldmagt er udsendt til mødedeltagerne. 

§85 ledsagelse- 

socialpædagogisk 

ledsagelse  

Herunder buskørsel samt betalt ferie: Lillian har undersøgt, om pårørende 

kan køre bussen. Det kan de godt. Ellers intet nyt på området. 

 

Nye tiltag på 

sundhedsområdet? 

Lillian kan berette om en sundhedsdag den 5. september(med opfølgning 

næste år), hvor man har fået penge fra kommunens sundhedspulje 

250.000 kroner. Både borgere og ansatte skal deltage og diskutere 

KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) og dobbelt KRAM 

(kompetencer, relationer, accept, mestring). 

Evt. Næste møde onsdag den 6. juni kl 17-19 på PLC. 

Tove og Benedicte skriver indlæg til næste avis for Støttecentret. 

  

  

  

 


