
Referat og Dagsorden for Lokalråd for pårørende v. Solsikken  

den 8 november 2021 kl. 16 - 18 
 
Deltagere 

Invitere den lokale koordinator for 

frivillige? 

 

Ingrid, Marianne, Mette, Dorte, Lise, Ole. Denise 

Emne /Fremstilling  

Godkendelse af dagsorden 

Valg af ordstyrer og referent.  

Konstituering af lokalråd 

 

Ole fortsætter som formand, Denise næstformand i Lokalrådet Solsikken 

Ole og Denise Fortsætter i PRISK 

Der er ingen repr. valgt til det Centrale råd 

 

Referat fra 23/8-21 

 

Godkendt 

Gennemgang af vedtægter for 

lokalrådet 

Findes på Bostedernes 

hjemmeside under referater 

 

Vedtægter, kommentarer og forslag til ændringer tages med på 

næstkommende møde.  

Nyt fra Solsikken 

 

Der kører lige nu en 3-i-en proces under APV/TRIO.  

Der arbejdes videre med det der kom frem under mødet med pårørende på 

mødet i oktober. 

Der ansættes nye medarbejdere. Der arbejdes frem mod nye 

teamkonstruktioner og mindre teams. 

Der kommer muligvis ny beboer. 

Der arbejdes med tiltag for den gode indflytning. Ønske fra pårørende er 

en øget opmærksomhed på modtagelsen, med god plan og 

forventningsafstemning.  

  

Tilsynsrapporten indeholder gentagelser fra forrige rapporter som ikke 

længere eksisterer, blandt andet hjemmedage. Der arbejdes videre i TRIO 

og APV med det nævnte i Rapporten. 

Der ses allerede nu færre sygedage blandt personale. Der tilstræbes at 

skabe den røde tråd. Fokus er på det gode arbejdsmiljø - heri også den 

gode tone i medarbejdergruppen.  

På teamkontorene er der lavet tavle med oversigter over aftaler der giver 

personalet større overblik og lettere adgang til overblik.  

Et opslagsværk over det gode introforløb. I forhold til vagtplanen: skal der 

skabes systemer over: -hvad er god vagtplan, -hvordan kan alle opgaver 

blive løst, -hvordan skabes forudsigelighed.  

 

Corona er igen kommet tæt på. Der har været udbrud omkring i 

organisationen. Det er en udfordring at der personaler der ikke er 

vaccineret. Der kan kun kommes med kraftige opfordringer til at lade sig 

vaccinere og som minimum lade sig teste. Det er fra Solsikkens side bragt 

højere op.  

 

Den 19. november fra kl. 14 er der fælles vaccination på Solsikken. 

 

Der drøftes erstatningskrav/forsikring når beboerne forvolder skade på 

egne eller solsikkens, medbeboeres ejendele/ejendom. 

 

Pårørende fortæller, at det tidligere er oplevet, at beboernes ejendele 

forsvinder eller ødelægges ved arbejdspladsindretning. Solsikken vil 

skærpe opmærksomheden på det. 

 

Der vil være undervising/brush up på Tegn Understøttende 

kommunikation. Det vil ske ved en medarbejder på Solsikken som er 

superbruger.  

Visuelt understøttende struktur neuropædagogik, i de enkelte teams 

beboerrelateret. Der er sparring med Sabine og der er i Skanderborg 

kommune kurser til nyansatte. Pårørende ønskes inddraget da de er en 



unik kilde med viden og livshistorier. 

 

 

Der afholdes mange statusmøder og værgemål er fast tema i de møder. 

Der er ønske fra både pårørende og medarbejdere at få mere viden om 

økonomisk værgemål. 

 

Der er ingen studerende at få lige nu derfor kommer der ikke ny 

studerende til december. 

 

 

 

Nyt fra Beboerrådet 

 

Der har været beboermøde. Mad til høstfesten og aktiviteter var på 

dagsordenen. Da høstfesten blev aflyst blev maden i stedet serveret på 

afdelingerne. Beboerådet vil gerne have kage på deres møder, Mælkevejen 

vil bage til deres møder. 

Nyt fra PRISK 

 

Intet nyt 

Nyt fra det Centrale Råd 

Valg af repræsentant til det 

Centrale Råd 

 

Der er fælles stormøde  torsdag d. 18 November kl. 19.00 til 21.00 i 

Aktivitetscentrets pav. 4 på Sølund. (se nyhedsbrevet fra 3. 10). 

 Der er ikke valgt fra repræsentant fra lokalrådet solsikken. 

Den gode tone i kommunikation 

og samarbejde.  

 

Der har været arrangement med pårørende. Der arbejdes med det i Trio og 

med medarbejder. Der ses forandring til det bedre både blandt 

medarbejdere indbyrdes og fra pårørende. Punktet er tilbagevendende.  

Frivillighed på Solsikken 

 

Majbrit og Dorte har gennem mange år været frivillige. I 2014 vandt 

solsikken frivillighedens prisen. Der er 3 medarbejdere samt 5 frivillige 

ude i byen.  

 

Majbrit er formand ved frivillige for Bostederne 

Der arbejdes på at finde en dato i december med banko og æbleskiver. Det 

ville kunne gennemføres. De vil også stå for julepyntningen det ville kun 

foregå i afdelingerne.  

Der har været en donation efter en tidligere beboer. Det er ønsket fra 

familien, at der arbejdes på at skabe aktiviteter til glæde for beboerne. 

beboerne. Der er sat et udvalg som arbejder videre med ideer. 

 

 

 

 

Fastsætte Datoer for møder i 2022 

for i lokalrådet og for årsmøde og 

Boligforeningens budgetmøde 

 

Budgetmøde og årsmøde med valg til lokalrådet med boligforening i 

september 

8 februar 16-18 

17 maj kl. 16-18 

23 august kl. 16-18 

15 november kl. 16-18 

 

 

Arrangementer  

 

Der planlægges julehygge med frivillige i afdelingerne  

 

Evt. 

 

Lev Horsens har genetableret Diskotek d. 1 onsdag i måneden. 

 

Det kommende års Lokalrådsmøder planlægges på følgende datoer:  

Årsmøde og budgetmøde med boligforening: (ikke fastlagt?) 

 

 

Vi vil fortsat opfordre til at I benytter jer af de direkte mobil numre til grupperne: 

Månens mobil-tlf. 30366220,  

Stjernens mobil-tlf. 30366222,  

Solens mobil-tlf. 30366223  



Planetens mobil-tlf. 30508421 

Bofællesskabet mobil-tlf. 21601052 

Nattevagtens tlf. som også bliver brugt af Flyvervagten mobil-tlf. 24415690 

Oprindelige tlf. numre vil kunne benyttes som hidtil. Før kl. 15 er det det nemmest at træffe nogen 

på fastnet tlf. som der ikke er ændret på.  

 

Lokalrådet på Solsikken består af: 

Planeten: Ole Tonnesen, Bakkevej 2 b, 8732 Hovedgård, tlf. 75661625, mobil 23417888. Mail: 

ot.bakkevej@gmail.com (formand) 

 

Repræsentant fra Stjerne: Denise Masanet, Vesterhøjsvej 17, Egebjerg, 8700 Horsens. Mobil 2440 

7222 

Mail: soeren.denise@live.dk 

 

Repræsentant fra Månen: Lise Larsen, Skolebakken 11 B, Tønning, 8740 Brædstrup, tlf. 75751641 

Repræsentant fra Solen: Marianne Krogh, Vestbirkvej 43, 8752 Østbirk. Mobil 25122633 

Mail: makrogh43@hotmail.com 

 

Repræsentant fra  Månen: Ingrid Petersen,  

Havet 102 Bønnerup Strand, 8585 Glesborg. Mobil 53282806 

Mail: orla@nrdn.dk 

 

 

 

Hvis I ikke allerede får referatet via mail, kan I få det ved at sende jeres mail adr. til  

solsikken@skanderborg.dk. 
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