
Referat fra Pårørendemøde den 2. december 2019 
I mødet deltog: Annie, Else, Kristian og Anne 
Afbud fra Magda. 
 

1 Valg af referent og 
ordstyrer 

Anne blev valgt som referent og ordstyrer.  

2 Godkendelse af 
referat fra 26. 
september 2019 

Referatet blev godkendt 

3 Siden sidst – 
En snak om 
Stormødet den 14. 
november. 

Den 14. november blev der holdt Stormøde for Pårørende i 
Pavillonen på Sølund. 
På programmet var to emner: 
Arv og ret ved advokat Niels Lindberg og 
Frivillighed ved Frank Stjerne ved Bostederne i Skanderborg. 
Begge emner blev belyst grundigt, og der var lejlighed til at stille 
spørgsmål. 
 
 

4 Evaluering af 
årsmødet.  
 
 
 
Konstituering af 
rådet 

Godt møde med fin deltagelse. Borgerne viste billeder fra deres 
ferie m.m. et fint indslag. 
Emner til næste års billedfremvisning kunne være borgernes 
arbejdssituationer, fælles aktiviteter og hverdagsoplevelser. 
 
I rådet fortsætter vi med fælles ledelse. Vi fik desværre ikke 
rekrutteret nye medlemmer, hvilket vi vil arbejde på at få til 
næste årsmøde. 
Else fortsætter i Det centrale råd. 
Prisk – konstituering udsat til næste møde. 

5 Nyt fra Annie: 
a) En kort 
orientering om 
igangværende 
aktiviteter på 
Bostederne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Bostedernes kontraktmål for 2020 arbejdes der videre med 
emnerne Frivillighed og Neuropædagogik samt Sundhedskultur. 
De fælles mål for hele området under Ældre- og Handicap er i 
2020:  
Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, Helhedsplan for 
hele handicapområdet i Skanderborg, og etablering af et Område 
med udvalg for Handicapområdet. 
Derudover vil der i det lokale Arbejdsgrundlag for 
Bofællesskaberne i Ry og Galten i 2020 være beskrivelse af: 
At samarbejde mellem Ry og Galten skal udbygges. 
At der skal være fokus på arbejdsmiljø, med indkøb af bus med 
lift og etablering af mødelokale på Firkløvervej. 
At TRIO gruppens (Leder, TR og AMR) arbejde skal udbygges og 
gøres stærkere. 
At der skal laves lokale mål under den overordnede for 
Bostederne og Ældre- og Handicap området. 
 
 
 



b) Genopfriskning af 
muligheden for 
pårørende til at blive 
borgernes 
partsrepræsentant. 
 

b) I forbindelse med implementering af den nye elektroniske 
borgerjournal Cura, talte vi om, at borgerne skal give samtykke til, 
at personalet taler med pårørende. Borgeren og den pårørende 
underskriver et papir hvorefter den pårørende bliver borgeres 
partsrepræsentant. Borgeren kan tdl en hver til trække aftalen 
tilbage.  

6 Opfølgning på 
mødet 

Vi fortsætter nuværende form for mødeindkaldelse. 
 
 
 

7 
 

Næste møde Den 9. marts 2020 kl. 10 på Skolevej i Galten 
Den 8. juni 2020 kl. 10 på Skolevej i Galten 
Mødeindkaldelse: Anne  
Ordstyrer: Anne 
Referent: Kristian 

8 Evt. Ingen bemærkninger. 
 

9 Referater på 
hjemmesiden 

Godkendte referater sendes til: 
Ida.Ani.Burridge@skanderborg.dk eller 
jens.maraldo@skanderborg.dk. Som lægger dem på 
hjemmesiden. 
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