
Det Lokale Pårørenderåd i Ry, Galten og Toftegårdsvej. 
18. september 2020 kl. 10.00. Sted: Kildevej, Glasstuen Skanderborg 

 

Referat  
Tilstede: Kristian, Else, Annie og Magda 

1 Valg af referent og 
ordstyrer 

Referent: Magda 
Ordstyrer: Else 
 

2 Godkendelse af 
referat fra møde den 
8. juni 2020 

Godkendt  
 

 3 Siden sidst 
 

Endelig planlægning af fællesmødet i Sognegården.  
Tidspunkt: 18.30.  

Datoen er endnu ikke fastlagt, tror jeg 😊 
Af forsigtighedsgrunde udsætter vi fællesmødet. 
Kristian tager kontakt til Sognegården (ift. aflysningen), og laver 
et udkast til et brev til øvrige pårørende om udsættelsen. I 
brevet vil der blive opfordret til at gå ind i Pårørenderådet uden 
valg, da vi ønsker flere medlemmer. 
Referat af sidste PRISK møde, referatet kan læses på 
Bostedernes hjemmeside. 

4 Bordet rundt 
 
 

Vi har en snak om tab af færdigheder hos borgerne, og hvad det 
skyldes. Det er Rådets pårørendes opfattelse, at coronaen blot 
har gjort tabene tydeligere, og at det er noget, som er sket 
gradvist over mange år. 
Hvorvidt det skyldes den pædagogiske praksis eller de konstante 
nedskæringer på området, kan det være svært at vide, men 
Annie fremhæver: vi vil det samme – Gi borgene det gode liv. 
Måske er vi pårørende for tavse, når Kommunen har 
budgetforhandlinger, der kommer sjældent læserbreve som 
beretter om forholdene på Bostederne.   

5 Nyt fra Annie 
 
 

 Aflysning af planlagt møde i oktober. 

 Ny opgaver hos eksterne borgere, § 82 b forløb. 

 Fra hjemmedage til bostøtteopgaver. 

 Et tættere samarbejde mellem Bofællesskaberne. 

 Kommende besparelser og hvordan vi forsøger at forberede 
os til dem. 

 Personalet på bostederne har fået en ekstra opgave i forhold 
til §82 b, som der ikke bliver givet meget ydelse for 

 Dagbeskæftigelsen for borgerne er skåret ned til 80 %, det 
betyder, at de nu kun har en 4 dages arbejdsuge og er derfor 
hjemme på bostederne, men her er der ikke givet flere 
ressourcer . 

 Fremover vil borgerne ikke have hjemmedage, men i stedet få 
bostøtte. Bostøtten vil være differenceret i forhold til den takst 



borgeren er indskrevet med.  

 Nedskrivning af taksterne sker pr 1.-10., hvilket medfører 
færre personaletimer. Reelt er det 37 t/u på vores område. 

 Dette løses uden afskedigelse, da der er naturlig afgang 
(pension) af to medarbejdere. Kun den ene stilling bliver 
genbesat. 

 Af samme grund, vil der fremover være fælles mødeplan for 
alle 4 bosteder. – Dette kræver stor fleksibilitet af 
medarbejderne.   

6 Næste møde Næste møde: 15.-12. Glasstuen på Kildevej 14 Skanderborg 
Referent: Kristian 
Ordstyrer: Magda 
Emner:  
 

7 Eventuelt 
 

Else: Fællesmødet for alle pårørenderåd er aflyst i år 
         Det Centrale Råd holder endelig møde d. 21/9 20.  
         Stormødet bliver den 5/11 20. 
         Prisk holdt møde d. 02.09. 20.  
På vej fra mødet mødte vi Svend L. og sammen med ham tog vi 
en beslutning om at udsætte Stormødet den 5.-11. på grund af 
Coronaen. 
 

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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