
PRISK møde 22.11.2021 

På Sølund 

 

Deltager: Denise Masanet, Ole Tonnesen, Karl Højbjerg, John Simonsen, Aase Lorenzen, 
Else Jensen, Benedicte Müller. 
Afbud: Magda Andersen. 

Valg af ordstyrer og 
referent 

Ole Tonnesen ordstyrer, Benedicte Müller referent 

Godkendelse af 
dagsorden samt punkter 
til evt. 

Aase har et punkt til evt. vedr. corona. 
 
 

 

Gennemgang og 
godkendelse af referat fra 
sidste møde d. 09. 09. 

Referat godkendt 

Kort nyt fra Bostederne 
og Sølund 

Sølund har haft temaaften om sundhed, hvor alle sundhedsfaglige var mødt op 
og fortalte om deres arbejde. Der var mange mødt op, sundhedsområdet 
fungerer godt på Sølund. Der er ansat en kommunikationsmedarbejder på 
Sølund, der skal fungere både udadtil – herunder andre kommuner- og 
indadtil. Medarbejderen kan også hjælpe pårørendebestyrelsen. Der har været 
kontakt til Bavnebjerg, der er aftalt fortsat kommunikation.  
Solsikken har haft 2. møde med den nye leder Mette Vase og lokalrådet har 
fået 2 nye medlemmer. Der er fortsat engagerede folk på frivilligområdet. Der 
er iværksat tiltag i forbindelse med tilsynsrapport, et TRIO udvalg arbejder 
med områderne samarbejde, internt og med pårørende, samt omsorg. 
Lokalråd Ry-Galten: den nuværende leder træder fra pr. 1. januar 2022. 
Personalet bliver en del af en større sammenhæng (Ry, Galten, Hørning). 
Støttecentret: Bostedet Skrænten er flyttet til små lejligheder på 
Vesterskovvej, da Plejecentret skal udvides og bostedet nedrives. Det lykkedes   
ved forældreindsats at få løfte om bedre lejligheder i et hjørne af det 
nybyggede plejecenter, når det bliver færdigt om nogle år. Der er ikke plads til 
et lokale til pædagogerne, som så må lave kontorarbejde i nærheden, og det 
bekymrer. Der har ikke været kontakt til borgere eller pårørende om 
indretning - hverken af nuværende eller fremtidige boliger. 
 

Opfølgning fra møde med   
chef for sundhed, omsorg 
og handicap, Lis Kaastrup 
d. 9/9-21 
 

Lokalrådet Pensionatet/Kilden holder møde i starten af februar efter lang 
pause, og vi ser frem til at få en repræsentant i PRISK. Else forklarer om 
arbejdsgangen i det centrale Råd, hvis arbejdsområde stadig er begrænset til 
orientering og arrangement af møder. Det drøftes, om der kunne laves en 
oversigt over og beskrivelse af de forskellige råd og PRISK. Emnet tages op på 
næste møde. 
 
Budget, besparelser og konsekvenser for beboertrivsel, pårørendesamarbejde 
og arbejdsmiljø er igen sat til drøftelse. Dette programpunkt tages også op på 
næste møde. Det kan være svært at konkretisere glidende forandringer, men 
vi prøver. Ingen tvivl om, at besparelser medfører funktionsnedsættelse og 
nedsat trivsel. Udvikling kan blive til afvikling. På næste møde skal vi bede Lis 
Kaastrup om redegørelse for, hvad der sker med Udviklingsplanen og 
virkeliggørelsen af visionerne. 
 



Nyt fra Handicaprådet Der er kommet en rapport, bestilt af myndighedsafdelingen fra BDO, om 
arbejdet på stedet, herunder sagsbehandlernes arbejde. Man påpeger blandt 
andet, at økonomi har været i fokus fremfor faglighed de senere år, og der er 
lavet planer for at imødekommer de fremlagte anbefalinger. Der er fremsendt 
en skrivelse til byrådet om boliger til handicappede, og vi har afgivet 
høringssvar om budget og kvalitetsstandarder. Budgettet kom ikke til at 
indeholde penge til nye projekter på handicapområdet. Rådets navn bliver 
fremadrettet Handicap og Psykiatrirådet.  
 

Pårørendesamarbejde Refleksioner og drøftelser over temaer fra forrige møde, se referat 
 

Sundhed 
 

Efter at rapporten om de under 60 åriges sundhed er fremsendt til 
socialudvalget er det vedtaget, at der nedsættes to udvalg: Et vedrørende 
gennemførelse af sundhedstjek på tilstrækkelig og ensartet måde, et 
vedrørende overvægtsproblemet og tiltag i forhold til dette problem. 

Meningsfuld fritid og 
frivillighed 

Udvalget meningsfuld fritid, som var et fælles udvalg med deltagelse af 
handicaprådet og socialudvalget, endte med et pilotprojekt om musik på 
Bostederne, som Benedicte varetager i samarbejde med udviklingskoordinator 
Jakob Krogh. Ved at lade aktiviteterne foregå på bostederne kommer man 
udenom det problem, at takstsystemet sjældent afsætte tid til fritidsaktiviteter 
til den enkelte borger, og derved er der ikke pædagogtid til rådighed til at følge 
borgerne. De aktiviteter, som frivilligforeningen tilbyder, er således 
hovedsagelig for de borgere, der selv kan klare transport og deltagelse.   
  
 
 
 

Godkendelse af PRISK 
vedtægter i de lokale råd 

Pensionatet Skanderborg og Bostedet Kilden er pt. ikke repræsenteret i PRISK, 
men vi håber på tilbagemelding og deltagelse i PRISK i det nye år. 

Evt. 
 

Else beretter om coronaudbrud og informationsproblemer. 
Mødedatoer for 2022:  
24.01 klokken 16.00, Fælleden.  
25.04 klokken 17.00, Pensionatet, Skanderborg Øst,  
05.09 klokken 16.00, Solsikken,  
28.11 klokken 17.00, Sølund.   

Næste mødedato og sted 24. januar 2022 klokken 16, Fælleden. Den nye leder for Skanderborg 
Fællesskaberne, der omfatter handicap- og socialpsykiatriområdet, deltager, 
foruden Lis Kaastrup og Sølunds leder. 

Ref: Benedicte 


