
 

 
 

 

 

 

Referat af møde i Bruger-Pårørende råd 

30/8 2016.    

 

 

 

 

 

Til stede: Lene Balling, Lisbeth Madsen, Lisbeth Arent,  

Inge Hansen og Hanne Veggerby. 

 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Konstituering, udsat fra sidste møde. 

2. Prioriterings af dagsorden 

3. Gensidig orientering 

4. Nyt fra brugerbestyrelsen 

5. Budget 

6. Opfølgning på kvalitetsstandarter 

7. Orientering vedrørende nye tiltag i forbindelse med ”Lov om aktiv  

                      beskæftigelse” 

8. Profilering  

9. Evt.  

10. Mødedatoer i fremtiden  

11. Punkter til næste møde 

 

 

Velkommen til Lisbeth Madsen. 

 
Ad. 1: Konstituering 

 Lisbeth blev valgt til formand. 

 

Ad. 2: Prioritering af dagsorden. 

 Der var enighed om af følge dagsordenen. 

 

Ad. 3: Gensidig orientering. 

 I forbindelse med at direktør Flemming Olsen er gået på pension, skal der ske en 

organisationsændring. Hvorledes den ændringen bliver, vides endnu ikke. 

 Den 1/10 har Marianne Rømer 25 års jubilæum. Der bliver afholdt en reception 

den 3/10 kl. 13.30-15.30 på Hørkær. 

 Der er forsat 2 medarbejdere, der er langtidssyge.  

 Vi er stadig fuldt belagt på § 104, daghjem og dagcenter. Der er 3 ledige pladser 

på § 103, Værksted. 

 I løbet af efteråret vil vi sammen med vores funktionsleder og økonomistaben se 

på ny takststruktur som i højere grad modsvarer de udfordringer, vi ser i den 

nuværende struktur. Vi planlægger med, at denne nye struktur kan gælde fra 1/1 

2018. 
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 Herlev Kommunes Voksen Pædagogiske Tilbud (VPT) gennemfører i 2016 – 

2017 en tværgående brugerundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er, inden 

udgangen af 2017, at afdække og arbejde med borgernes tilfredshed med de 

nuværende tilbud samt fokus på begrebet medborgerskab, der skal inspirerer 

brugere og medarbejdere i samarbejdet omkring brugerindflydelse. 

Undersøgelsens form og proces er drøftet med og godkendt i Herlev Kommunes 

Sundhed- og Vokseudvalget (SVU) (juni 2016) og i Handicaprådet (september 

2016). 

De i alt ca. 160 borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der 

modtager tilbud fra VPT, har et meget differentieret funktionsniveau. I forhold til 

undersøgelsen er det vigtigt at bemærke, at en stor del af borgerne 

kommunikerer uden eller med sparsomt verbalt sprog. Borgernes kompetencer 

til at forholde sig til abstrakte begreber er ligeledes meget forskellige. 

Styregruppen og en kommende arbejdsgruppe skal have opmærksomhed på at 

tilrettelægge en proces, der er konkret og hvor visuelle materialer indgår. 

Undersøgelsesprocessen indledes med en kvantitativ undersøgelse, der 

gennemføres lokalt på tilbuddene i løbet af efteråret 2016. 

Første konkrete skridt er en måling af borgernes tilfredshed med tre udvalgte 

aktiviteter: 

1. (gruppe) Social fællesaktivitet 

2. (individ) Daglig aktivitet med henblik på personlig støtte/udvikling 

3. (samfund) Aktivitet med sigte på brugerindflydelse. 

Til denne proces vil et visuelt materiale med smileys og en stemmekasse blive 

introduceret på tilbuddene. Værktøjet skal fungere som et fælles og genkendeligt 

redskab og bruges til måling af brugernes oplevelse af de forskellige aktiviteter. 

Resultatet af den indledende undersøgelse samt orientering om den efterfølgende 

kvalitative undersøgelse og de videre aktiviteter, formidles til Bruger-

pårørenderåd og i Sundheds- og Voksenudvalget samt Handicap-rådet i 1. 

kvartal 2017. 

 

På Hørkær har vi endnu ikke lavet en endelig planlægning af processen. 

 Lisbeth orienterede om, at Ballerup kommune har købt det tidligere seminar i 

Skovlunde. Man vil samle bo- og dagtilbud samt Casperskolen. Det er planen, at 

ombygningen skal stå klar primo 2017. 

 

Ad. 4: Nyt fra Brugerbestyrelsen. 

 Der har været sommerferie. Brugerbestyrelsen har sit første møde mandag den 5. 

september. 

 

Ad. 5: Budget. 

 I forhold til budget 2016 har vi løbende opfølgende budgetmøder med 

økonomistaben. Vi har fokus på at vi får refusioner for langtidssygdom for at 

kunne dække ind med vikarer. Vi har ikke planlagt med store investeringer. 

 I forhold til budget 2017, er der kommet et budgetoplæg. Det er meget  

sammenligneligt med 2016 budgettet. 

 

Ad. 6: Opfølgning på kvalitetsstandarder. 

 Hver kommune har sine kvalitetsstandarder. Derfor er det også forskelligt for 

borgerne på Hørkær. Vi drøftede kort udfordringerne ved de ændrede standarder 

for Herlev kommune og de konsekvenser færre antal dage på ens dagtilbud, 

betyder for den enkelte og dennes botilbud. 

 

Ad. 7: Orientering vedrørende nye tiltag i forbindelse med ”Lov om aktiv  

            beskæftigelse”. 

 Som tidligere nævnt har den nye pensionslov indvirkning på unges mulighed for 

at få førtidspension. De vil ofte skulle gennem forskellige afklaringsforløb for at 

få afdækket deres arbejdsmuligheder. Dette er under lov om aktiv beskæftigelse. 

Netop sådanne afklaringsforløb vil vi på Hørkær gerne kunne tilbyde voksne 

udviklingshæmmede. Vi har forsøgt at afdække mulighederne og næste step er at 



få et indledende samarbejde med Jobcentret for, at vi sammen kan vurdere om 

der er borgere til sådanne forløb, det økonomiske aspekt og andre perspektiver. 

 

Ad. 8: Profilering. 

 Vi har stadig stor fokus på profilering. Vi har et udvalg, der har fokus på hele 

tiden at optimere vores hjemmeside, både udseende og indhold. Grupperne 

lægger billeder ind fra deres aktiviteter. Vi har altid billeder fra vores 

arrangementer. Som noget nyt bliver Brugernes avis ”Hørkær Nyt” også lagt ind 

på vores hjemmeside, så man sammen med sine venner og pårørende, kan læse/se 

avisen. 

 Lisbeth A. spurgte ind til en henvisning til Bruger-Pårørende rådet på 

hjemmesiden. Vi lægger altid referaterne ind, så alle kan læse dem. Der vil også 

ligge referater fra indeværende år.  

Navn og telefonnumre på pårørenderepræsentanter vil også kunne ses her.  

 

Ad. 9: Evt. 

 Der var ikke noget til eventuelt. 

 

Ad. 10: Mødedatoer i fremtiden. 

 

6/12 kl. 16.30-18.30 

28/2 kl. 16.30-18.30 

 

Ad. 11. Punkter til næste møde. 

 

Dagsorden 

 

1. Prioriterings af dagsorden 

2. Gensidig orientering 

3. Nyt fra brugerbestyrelsen 

4. Budget 

5. Orientering om brugerundersøgelse. 

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

                        beskæftigelse” 

7. Profilering  

8. Skal vi have pårørende aften – og evt. emne? 

9.                     Evt.  

10. Punkter til næste møde 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 

 

 

Hanne Veggerby                                               Lisbeth Arent 

Leder                                                                 Formand 

Job & Aktivitetscenter Hørkær 

  

  
 


