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Referent: Lars Holbøll.  

 
  

 
 

Bruger- pårørenderådsmøde 

Mandag den 6. februar 2023. 

 

Pkt. 1. - Godkendelse af referat 
Ca. en gang hvert halve år kan de udeboende tilbydes at deltage i en 
udflugt med bofællesskabet.  
Næste møde den 17. april starter vi kl. 16.30. Til næste møde sørger vi 
for at der er noget smørrebrød. Tom inviteres med til næste møde.  
 
Pkt. 2. -  Tina og Torben fortæller om at direktøren har været på 
besøg 
Torben fortalte at velfærdsdirektør Arne Eggert var forbi for at se 
bofællesskabet. Han fortalte var glad for at se bofællesskabet. Han 
fortalte også at der skulle bygges børnehave i nærheden af 
bofællesskabet.   
Tina fortalte at han også var forbi Peberhaven. Han spurgte meget 
interesseret ind til Bofællesskaberne og der var også en snak om 
Bruger- Pårørenderådet. Tina havde fortalt, at der var meget fokus på 
selvbestemmelse, hvilket Arne synes var interessant.  
Efterfølgende var der en dialog om, at det har stor betydning at en 
direktør viser området interesse.  
 
Pkt. 3. -  Information om nye gruppetilbud 
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Lars fortæller om IT gruppe, kvindegruppe og autismegruppe. Der 
bliver løbende udviklet nye gruppetilbud ud fra de ønsker og behov 
borgerne har.  
Tina fortæller, at pba. interview i forbindelse med den nye 
handicappolitik, så var der et stort fokus på medbestemmelse og 
indflydelse på ferierejser. Derfor etablerer Tina en rejsegruppe. 
Gruppen skal i løbet af foråret og sommeren arbejde med at 
planlægge en rejse til efteråret af ca. 2-3 dages varighed. Formålet 
med gruppen er at sikre indflydelse men også at udvikle borgernes 
færdigheder, så de på sigt kan tage på en ferie, på egen hånd. Alle 
bofællesskabs- og udeboende borgere tilbydes at deltage i ferien til 
efteråret.   
 
Peter fortalte, at under interviewet udtrykte beboerne ønske om at 
kunne rejse til udlandet. Peter har i den forbindelse undersøgt, at 
Lyngby-Tårbæk Kommune tilbyder de udviklingshæmmede en 
udlandsrejse. Lars fortæller, at der er forskellige praksis fra kommune 
til kommune. Nogle kommuner tilbyder ingen ferier til 
udviklingshæmmede. Nogle tilbyder ferier i Danmark og andre 
tilbyder ferier i både Danmark og udlandet. Det er politikkerne som 
fastlægger kvalitetsstandard hvad angår ferierejser for 
udviklingshæmmede borgere.   
 
Efterfølgende var der en generel drøftelse om, at udlandsrejser ikke 
behøver at være væsentlig dyrere. Lars siger, at det også handler om 
hvor mange personaleressourcer der skal afsættes, hvis eksempelvis 
en borger eller personale bliver syg på rejsen. Hvis ferien holdes i 
Danmark, kan der hurtigere indkaldes et ekstra personale.  
 
Pkt. 4. -  Information om kommende arrangementer 
Informationer om kommende arrangementer. Der er  fastelavnshygge 
den 19. februar. Den 17. marts er der forårsfest. Skærtorsdag er der 
påskefrokost. Bjarne fortæller om transportmessen i Herning. Alle 
arrangementer er annonceret på hjemmesiden.  
 
 
Pkt. 5. -  Film på hjemmesiden 
Der er lavet 4 film til hjemmesiden. Vi så alle 4 film og der var 
enighed om at de var rigtig gode. Lars udleverede også en brochure 
som er lavet i forbindelse filmprojektet.  
 
Pkt. 6.   Evt.  
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Kirsten siger at det er rigtig dejligt at der lægges så mange billeder på 
hjemmesiden, og at der foregår så mange aktiviteter i 
Socialpædagogiske Tilbud. Lars vil give det videre til Søren, som gør 
en stor indsats for, at der lægges så mange billeder op på 
hjemmesiden.  
Tom fortæller at der igen er en tom bolig i Sennepshaven.  
Lars fortæller at to nye medarbejdere, som blev ansat i efteråret, er 
fratrådte. Der er nu ansat to nye medarbejdere, som kender 
organisationen. Derudover er 2 medarbejdere, som har været på 
barsel, kommet tilbage. Det betyder at alle stillinger nu igen er besat.  
Kirsten fortæller at der var udeboende som deltog i Julegudstjenesten 
og at det var et godt arrangement.  
Peter spørger til hvordan det går med Kari. Tina siger at hun er gået 
på pension og hun er glad for det.  
 
 

 

 

 

 

 


