
 

 
 

 

 

 

 

Referat af møde i Bruger-Pårørende rådet 

23. maj 2017. 

 

Til stede: 

Inge Hansen, Lisbeth Madsen, Lisbeth Arent, Lars Østergaard 

og Hanne Veggerby 

 

Afbud fra Lene Balling 

 

 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Prioritering af dagsorden 

2. Gensidig orientering 

3. Nyt fra brugerbestyrelsen 

4. Budget 

5. Orientering om brugerundersøgelse. Se bilag. 

6. Orientering vedrørende nye tiltag i forbindelse med ”Lov om  

                      aktiv beskæftigelse” 

7.  Profilering  

8.                    Pårørendeaften – er der kommet emner fra de øvrige botilbud?  

                       Hvad gør vi i forhold til valg til pårørende? Der står i vedtægterne,  

                       at vi skal have valg hvert år i marts/april måned. 

9.                    Evt. 
 
 
 
Ad. 1: Prioritering af dagsorden:  

 Vi valgte af følge dagsordenen. 

 

Ad. 2: Gensidig orientering: 

 Der er ansat en ny Velfærdsdirektør, i stedet for Ulrich Schmidt-Hansen. Hun 

hedder Mette Riegels og kommer fra en stilling som afdelingschef for Sundhed 

og ældre i Hvidovre kommune. 

 Vicki Hansen fra gruppe 1 er gået på barsel og i hendes barselsvikariat er ansat 

Sonja Brorsen. Trine Jepsen fra Servicegruppen er gået på barsel og i hendes 

barselsvikariat er ansat Signe Ibsen. 

 Desværre er der to medarbejdere, der er fraværende i en længere periode på 

grund af operation og en knæskade. 

 Vikardækningen i forbindelse med sommerferien er ved at falde på plads. 

 Vi har den 18. maj holdt Bålhus dag. Stor succes. Se vores hjemmeside. 

 Der er sommerfest den 16. juni kl. 14-21. Invitationer er sendt med borgerne 

hjem. 

 Belægningen er:  

 §104 Daghjem: Vi er normeret til 33 heldagspladser - vi er 32,6 heldagspladser. 

Der er 5 borgere, der ønsker et tilbud på Hørkær (på venteliste) 

 
  

 
JOB & AKTIVITETSCENTER HØRKÆR 
Hørkær 4 
2730 Herlev 
  
Telefon: 44526040  
 
Hjemmeside: www.hoerkaer.dk 
E-mail: hoerkaer@herlev.dk  
  
Dato  23/5 2017 
 
Sagsbeh: HV 



§104 Dagcenter: Vi er normeret til 36 heldagspladser - vi er 36,80 

heldagspladser. Der er 1 borger, der er på venteliste.  

§103 Værksted: Vi er normeret til 24 heldagspladser -vi er 21,30 heldagspladser. 

Heraf er der en borger i praktik som enten skal visiteres til en værksteds- eller 

dagcenterplads.  

 I forbindelse med sommerfesten optræder Hørkær kor og Band med Michael som 

underviser for sidste gang. Han forsætter ikke og derfor har vi forespurgt om der 

hos SUKA er en ny, der kunne tage over, men desværre uden held. Vi drøfter i 

personalegruppen om og evt. hvordan kor og band kan forsætte.  

 Der er mange ture ud af huset og deltagelse i festivaller i disse måneder. Vi kan 

opfordre til at se billeder og historier på vores hjemmeside. 

 Vi har i en periode nu kvalificeret vores pædagogiske platform. Med det menes, 

at vi har tydeliggjort vores vision, kerneopgave, den pædagogiske teori og 

faglighed, grundlaget for den beskæftigelse, de aktivitets- og samværstilbud, vi 

tilbyder borgerne på Hørkær. 

 Vi har fredag den 22. september planlagt en pædagogisk dag. Hørkær vil være 

lukket denne dag. Der vil komme en seddel med borgerne hjem. 

 Lisbeth orienterede om Ballerup kommunes tiltag og ændringer inden for bo- og 

dagtilbuds området. De har i arbejdsgrupper blandt medarbejdere og pårørende, 

arbejdet på materiale omkring ”Sorg og krise” og ”livshistorier”. 

 

Ad. 3: Nyt fra Brugerbestyrelsen. 

 Hanne orienterede om brugerbestyrelsens funktion og dens mødestruktur. Ud 

over brugerbestyrelsen er der også andre borgere, der er repræsentant for deres 

gruppe i festudvalget, der planlægger årets fester. I begge udvalg, er der 

medarbejdere med som støtte til de borgere, der har brug for dette. 

 

Ad. 4: Budget. 

 Budget 2016 er nu afsluttet. Hanne orienterede om resultatet og hvordan budget   

2017s struktur har givet anledning til en analyse af, hvordan vi sikrer 

gennemskuelighed. Hanne orienterede om de indledende møder omkring en ny 

takststruktur, der indeholder flere typer takster. Mere om dette, når drøftelserne 

og det endelige udkast er klart. 

 

Ad. 5: Orientering om resultaterne af brugerundersøgelsen.  

 Hanne fremlagde processen, metoder og resultaterne. Vi drøftede kort oplægget 

og det materiale, der er præsenteret. Der er ligeledes givet en tilbagemelding til 

Handicaprådet og Sundheds- og voksen udvalget, hvor politikerne også er 

repræsentanter. Der vil også blive givet en tilbagemelding til borgerne og 

medarbejderne på de enkelte enheder.  

 

Ad. 6: Orientering vedrørende nye tiltag i forbindelse med ”Lov om aktiv beskæftigelse. 

 Hanne orienterede om status for undersøgelse af mulighederne for etablering af et 

afklaringstilbud i samarbejde med jobcentret. Vi har ligeledes været på besøg på 

JAC Vestegnen for at høre om deres erfaringer med et afklaringstilbud. 

 

Ad. 7: Profilering: 

 Hanne orienterede om løbende fokus på profilering via Hjemmesiden og når der 

er samarbejdsmøde, handleplansmøder m.m. 

 Etablering af en ny hjemmeside fælles for Voksen pædagogiske Tilbud med 

henvisning til de lokale hjemmesider, er under opbygning. De enkelte tilbud vi 

forsat have deres lokale hjemmeside men der vil blive en henvisning til hinanden 

og en fælles struktur på nogle menupunkter. Disse nye hjemmesider vil blive 

taget i brug omkring september måned. 

 

Ad. 8: Pårørendeaften. 

 Vi drøftede muligheden for at foretage valg til pårørende rådet. Der er derfor 

vedlagt et bilag til dette referat, hvor der står hvem, man skal henvende sig til, 

hvis man ønsker at stille op til rådet. 



 Vi drøftede de emner som der kunne være en mulighed for på en pårørendeaften 

fælles for tilbuddene i Voksen Pædagogiske Tilbud. 

 Temaaften om medborgerskab, medbestemmelse for borgere og pårørende. Her 

kunne ULF evt. komme og holde et oplæg. 

 Temaaften omkring Sorg og krise. 

         

Ad. 9: Evt. 

 Der var ikke noget til dette punkt. 

 

 

 

 

 

Næste møde er den 12. september kl. 16.30-18.30. 

  

 
 
 
Med venlig hilsen 

 

 

 

Hanne Veggerby                                                        Lisbeth Arent 

Leder                                                                          Formand 

Job & Aktivitetscenter Hørkær 

  

  
 


