
Referat fra møde i Det Lokale Pårørenderåd i Ry, Galten og 
Toftegårdsvej. 

8. juni 2020 på Hemsen, Kildevej 14, Skanderborg. 
 

Tilstede: Annie S. Olsen, Kristian Skovhus, Magda Andersen, Anne Jacobsen og Else K Jensen 
 

1 Valg af referent og 
ordstyrer 

Referent – Else 
Ordstyrer – Kristian 
 

2 Godkendelse af 
referat fra møde den 
9. marts 2020 

 
Referatet blev godkendt. 

 3 Siden sidst 
 

Corona – epidemien:  
vi aftalte at samle dette sammen efter Annies punkt 
Planlægning af fællesmøde i oktober måned: 
Emner kunne være at borgerne fortæller om 

 Ferie/arbejde/bofællesskab 

 Hvad har vi lavet i coranatiden 

 Noget samlende eks. at synge eller lign. 

 Noget aktuelt 
Dato: 29/10 eller 22/10 2020. Kl. 18.30. Annie undersøger om 
tiden passer i husenes aftensmad. Anne booker. 
 

4 PRISK – valg af 
medlemmer 
 

Valg til PRISK:  Magda Andersen og Else K Jensen. 
Else K Jensen fortsætter i Det Centrale Pårørenderåd 

5 Nyt fra Annie 
 

Status på Corona i bostederne: 
Alting starter så småt op – undtaget er dagtilbud i Aarhus. 
Busserne transporterer borgerne til og fra dagtilbud i samme 
bus. 
Hjemmedagene tager udgangspunkt i husene. 
Der er nu samme antal personale på arbejde som før Coranaen. 
Der har været tilknyttet dagtilbudspersonale bostederne. 
Annie har holdt terrassemøder med borgere og personale i 
husene med stor succes. 
Personalemøderne er startet igen. 
Tilbud i sommerferien: 
Sommerferieturene tirsdage og torsdage starter. 
Sommerferieturene i september bliver nok til noget. Der er købt 
ny bus med indvendig lift. 
Ny social-og sundhedsassistent: 
Stine er gået på barsel. I hendes sted er ansat Sarah P Andersen. 
Projekt Fremad: 
Det handler om velfærdsteknologi ifm. opsætning af 
storskærme, hvorpå man kan tilmelde sig forskellige aktiviteter 



med mere samt Mototrails, som er en slags træningsfliser i 
gulvet, som lyser eller giver lyd, når man går på dem.  
Ledelsesopdatering: 
Der bliver søgt ny leder til Solsikken til næste sommer. Indtil da  
Varetages ledelsesopgaverne af de øvrige ledere med assistance 
fra en medarbejder. 
Bordet rundt evaluering af Coronaforløbet indtil nu:  
Der er nedsat en Task-Forcegruppe, som er krisestyrende i 
forløbet. Der er ros og anerkendelse fra Rådets side til denne. 
Det er første gang, det har været nødvendigt at forholde sig til 
og håndtere en sådan krise.  Ingen har været syge som følge 
efter Coronasmitte! 
Der er oplevet forskellighed i regeringens og Sundhedsstyrelsens 
udmeldinger til det, der er meldt ud fra ledelsens side i 
Nyhedsbrevene. Forskelligheden har været tydelig og har 
indimellem givet anledning til frustration både hos pårørende og 
personale. Det stiller store krav til alle at agere i spændet 
mellem politiske og sundhedsfaglige udmeldinger samt ønsket 
om en sygdomsfri hverdag for os alle. 
Uheldigvis er vi ikke sikre på, vi ikke kan opleve en sådan krise 
igen. Derfor håber vi på, at et evaluerings- og læringsforløb vil 
foregå efterfølgende. 
 

6 Næste møde 18. september 2020 kl. 10. Mødested aftales senere 
Referent: Anne 
Ordstyrer: Else 
Emner: endelig planlægning af stormødet i oktober 
 

7 Eventuelt 
 

Anne deltog på telefon. Dette var en succes! 
Ring til 81111213: telefonmøde 
Indtast 8-cifter kode, som skal være kendt af alle 
mødedeltagerne hvorefter mødet kan gå i gang. 
 

8 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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