
Vedtægter for lokale råd  
 ved bostederne i Skanderborg 

 

§ 1 Navn: 

Rådets navn er:  Lokalråd for Bostedet Solsikken. 

§ 2 Hjemsted: 

Lokalrådets hjemsted er Skanderborg Kommune. 

§3 Formål: 

Rådets formål er at skabe størst mulig kvalitet i den indsats der ydes overfor beboeren. Redskabet 
til dette er samarbejde og åben dialog mellem alle implicerede: beboer-personale-ledelse-
pårørende. Støtten til beboeren skal fremme beboerens mulighed for indflydelse på egen 
tilværelse. Desuden varetager rådet beboerens interesser overfor omverdenen blandt andet 
gennem PRISK (Pårørenderåd i Skanderborg Kommune). 

En forudsætning for pårørenderådes arbejde er, at det får indblik i stedtes drift og 
arbejdsmetoder. 

§4 Medlemmer: 

Pårørenderådet vælges blandt beboernes familiemedlemmer og andre med en personlig 
tilknytning til beboeren. Det er en forudsætning at rådsmedlemmet vil arbejde i 
overensstemmelse med rådets formulerede formål. Det tilstræbes at rådet består af 1 
repræsentant fra hver af bogrupperne – Månen, Stjernen, Solen, Planeten og Bofælleskabet. 

§5 Årsmødet: 

Årsmødet afholdes hvert år så vidt muligt i 4. kvartal. Indkaldelse til årsmødet udarbejdes af rådet 
og udsendes til alle pårørende via afdelingens ledelse. 

Dagsorden for årsmødet: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Året der gik - beretning fra rådet. 

3. Indkomne forslag fra råd og medlemmer. Forslag til dagsorden skal være rådet i hænde 
senest en uge før årsmødet. 

4. Valg af rådsmedlemmer og suppleanter. 

5. Eventuelt. 

Beslutninger på årsmødet træffes ved simpelt flertal. 

  



 

§ 6 Lokalrådet: 

Valg: 

Der afholdes valg hvert år på det årlige informationsmøde (lokale årsmøde), hvert medlem vælges 
for 2 år ad gangen, Det tilstræbes, at der er mindst 2 medlemmer, der ikke er på valg. 

Rådet konstituere sig selv og vælger blandt repræsentanterne en formand evt. næstformand og 
repræsentanter til PRISK og det Centrale råd. 

Solsikken er repræsenteret af ledelsen og ad hoc deltagelse af medarbejdere. 

Møder: 

Der afholdes minimum 4 møder årligt. 

Rådet fastlægger i fællesskab møderne, der udsendes indkaldelse, dagsorden og referat. Referat 
udsendes til alle pårørende. Det enkelte medlem kan fremsende dagsordenspunkter. 

Det er et fælles ansvar for rådet at møderne afvikles på en tilfredsstillende måde, samt vi får 
drøftet og belyst de relevante ting. 

Solsikkens ledelse er ansvarlig for at træffe beslutning ud fra drøftelserne. Evt. uenighed føres til 
referat, og henvises til formelle klagegange. 

Arbejdsområde: 

Rådet kan bl.a. bruges til værdimæssige og etiske drøftelser. I rådet kan alle emner der har 
betydning for beboernes hverdag tages op på et generelt niveau.  

Rådet opgave er – på et overordnet plan – at drøfte bostedets samlede aktiviteter, herunder  

Drift: Økonomi, organisation, bygningsændringer, indretning, udefrakommende beslutninger m.v. 

Pædagogik: Pædagogiske arbejdsmetoder, retningslinjer, omgangsform, etik, motion, kost, ferie 
m.v. 

Personale: Arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø, faglige kompetencer m.v. 

Pårørende: Samarbejde, information m.v. 

Andre opgaver kan være i fælleskab at tage initiativ til at gennemføre sociale arrangementer, 
aktiviteter af en hver slags. De enkelte opgaver kan eventuelt gennemføres ved nedsættelse af ad 
hoc udvalg. 

Vedtaget i lokalrådet for Solsikken   

den 23. maj 2016                                                                                           
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