
Dagsorden Lokalråd for pårørende v. Solsikken  

den 20. maj 2019 
 

Deltagere Anders Jørgensen (AJ), Sonja Knudsen (SK), Lise Larsen (LL), 

Denise Masanet (DM), Ole Tonnesen (OT), Søren Skovbak Meinertz 

(SSM) 

Emne /Fremstilling  

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Referat fra 04.02.19 

 

 

Lise vil gerne have referatet liggende ved sin søn. Søren sørger for 

det. Søren sender ligeledes referatet ud til alle pårørende samt får 

referatet lagt ind på hjemmesiden. 

Forventningsafstemning Samarbejdet mellem Solsikken og de pårørende. Strukturen i 

Skanderborg Kommune. 

De pårørende ser sig som et rådgivende organ. Der påhviler ikke det 

lokale råd for pårørende beslutningsmæssig kompetence. Det lokale 

råd for pårørende, ser sig som en ressource der taler med borgernes 

stemme, og ser sig selv som uprofessionelle med de aktiver og indsigt 

det giver. Vi er alle klar over at vi kan tale generelt om det der opstår 

og ikke enkeltsager. Det er alle i lokalrådet for pårørende enige om. I 

det centrale råd er Anders medlem. 

Nyt fra PRISK 

 

Orientering om PRISK opståen og formål. PRISK holder fællesmøder 

for lokalråd for pårørende, derudover også møde med 

handicapchefen. Denise er formand i PRISK og Ole er medlem i 

PRISK.  

PRISK har også fokus på, og arbejder med et eller flere oplæg 

angående sundhed og helbred.  

PRISK er optaget af den opmærksomhed der er omkring frivillighed. 

PRISK er optaget af traditioner på bosteder i Skanderborg, for 

borgere der ikke selv har en stemme. Temaet kommer PRISK til at 

arbejde videre med.  

PRISK anerkender kontraktmålene i Bostederne, men forholder sig 

samtidigt undrende i forhold til flere af kontraktmålene. 

PRISK er interesseret i bestilling samt §141 handleplaner. 

Der henvises til referat fra seneste PRISK møde: Det findes på 

kommunens hjemmeside.  

Nyt fra Solsikken Organisationsmæssigt sigte ved Solsikken 

Søren vil gerne have organisationsmæssigt sigte på: Kerneopgaven, 

værdier, vision og mission. Søren har erfaring med dette fra tidligere 

og fortæller at han har positive oplevelser med effekten for borgere, 

medarbejdere og organisation. Denise gør opmærksom på en 

væsentlig pointe i forhold til bestilling og kerneopgave; netop 

dokumentation som er væsentlig i fht borgerens funktionsniveau. 

Dette er væsentligt at dokumentere for at sikre at den rette takst 

følger borgerens udfordringer, så borgeren kan støttes som 

nødvendigt. 

 



Friluftsgudstjeneste 

Holdes d. 25/8, mellem kl 14-16. Hvis vejret tillader det bliver det i de 

grønne områder v. Solsikken. Der vil efterfølgende være pandekager 

m.m., lavet af Arne.  

Høstfest i november 

Holdes d. 2/11 i forsamlingshuset. 

Statusmøder i 2019: Hvem deltager her? 

Alle pårørende i lokalrådet, er vant til at deltage i statusmøder. 

Herefter samtale om partsrepræsentation og værgemål. 

Traditioner/fester Kan vi genoplive en eller flere af de traditioner, og samtidig fastholde 

at der kun bruges personaletimer på høstfesten? Det opleves generelt 

at Kristi himmelfarts festen var en fest der blev set frem til med glæde. 

Lokalrådet ønsker at vide hvad det koster at afholde traditioner 

såsom Kristi Himmelfartsfest. Søren undersøger dette og bringer 

denne viden med til næste møde i lokalrådet. Herefter samtale/debat 

om ønsket ved at bibeholde Kristi Himmelfartsfesten.  

Julearrangement: Her kom hvert team med æbleskiver og Gløgg og 

frivillige musikere sang og gik rundt til hvert team. Mælkevejen havde 

en bod med salg af diverse. Det blev holdt en lørdag ml. kl. 14-16. 

Lokalrådet oplyser at de pårørende støtter op om traditionerne, ved 

at hjælpe på dagen og på den måde minimere Solsikkens udgifter 

hertil og for evt. at realisere flere af traditionerne. Søren foreslår at 

nogle fra lokalrådet sammen med Søren og et par medarbejdere 

mødes, for at undersøge muligheden for at genskabe én eller flere af 

traditionerne/festerne igen. Balancen vil være på: at skabe gode 

traditioner og en bæredygtig fest med et begrænset antal udgifter for 

Solsikken. Deltagere til mødet: Sonja, Denise, Søren og et par 

medarbejdere som finder frem til.  

Arbejdet med sundhed 

(emne foreslået på sidste 

møde) 

I forrige uge var der en kort tilbagemelding fra den sygeplejerske, der 

er på projektet omkring borgere over 60 år, og deres sundhed. 

Generel tilbagemelding var at sundhedstilstanden var god, og at hun 

oplevede at der blev arbejdet med sundhed med en positiv effekt. 

Senere vil der komme individuelle tilbagemeldinger på deltagende 

borgere over 60 år. 

 

Nye borgere, sundhed og helbred: Indskrivning: Med viden om 

sammensætning af personale, der primært er pædagogisk uddannet, 

så er der samtale om man nu også er opmærksom på hver borgers 

sundhedstilstand, såsom: negle, svamp m.m. Lokalområdet oplyser at 

pårørende ofte har nyttig og relevant viden om den enkelte borgers 

sundhed. Søren oplyser at medarbejderne er opmærksomme på 

foranderlighed i borgerens tilstand. Her vil der ofte være kontakt til 

egen læge m.m. Samtale her også omkring vigtigheden af den rette 

tilgang og motivation.  

Partsrepræsentation og 

værgemål 

Hvad er forskellen på partsrepræsentation og værgemål? 

Overføres til næste møde. 

Evt. 

 

Låste døre: Samtale omkring et eksempel oplevet her 

Personalets ferie: Det opleves at restferie afvikling ofte sker i april 



måned. Der er et ønske om at planlægge dette anderledes. Søren 

oplyser at der er et fokus på dette fremadrettet. Det nævnes her også 

at evt sygdom kan betyde at en planlagt ferieafvikling forstyrres.  

SPARK projektet: Overføres til næste møde 

PRISK holder møde ved Solsikken næste gang. Solsikken sørger for 

forplejning, Ole bestiller ved det lille røgeri. 

Emner til næste møde.  

Referent.  

 

Det kommende års Lokalrådsmøder planlægge på følgende datoer: Den 20.05, 12.08, 28.10 fra kl. 

16 -18.  

Informationsaften for Pårørende planlægges til den 23.09  

Friluftsgudstjeneste den 25.08 kl. 14-16. 

Høstfest den 02.11 kl. 17-22 

 

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.  

 

Pårørenderådet består af: 

Repræsentant fra Stjernen: Sonja Knudsen, Kirkedalen 16, 8660 Skanderborg, tlf. 75782350, mobil 

21382348. Mail: kirkedalenknudsen@gmail.com 

  

Repræsentant fra 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. tlf.24407222  

Mail: soeren.denise@live.dk 

 

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

Mobil:40191650 

 

Repræsentant fra Månen: Anders Jørgensen, Geneesgade 4, 8700 Horsens, mobil 23457902. Mail: 

genees4@stofanet.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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