
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Referat af møde i Bruger-Pårørende rådet den 28. februar 2017.  

 
Til stede: Inge Hansen, Lene Balling, Lisbeth Madsen, Lisbeth Arent, Lars 

Østergaard og Hanne Veggerby 

 

 
Dagsorden 

 

1. Prioritering 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. 

 
 
 
Ad. 1:   Prioritering af dagsorden. 

             Vi følger dagsordenen. 

 

Ad. 2:    Gensidig orientering. 

 Efter den sidste organisationsændring, har der været en vakant direktørstilling, 

udover kommunaldirektør, Jesper Zwisler og direktør Ulrich Schmidt-Hansen. 

Der er nu ansat en ny direktør Charlotte Wieth-Kierkegaard. 

Desværre har Ulrich Schmidt-Hansen valgt at stoppe den 1. april, da han har fået 

et nyt job i Holbæk kommune. 

 Der er en langtidssyg medarbejder, der er blevet opereret og forventer at vende 

tilbage igen efter påske. Der er stadig to medarbejdere, der er opsagt og den ene 

stopper 31. marts og den anden til juni. 

 Der er blevet ansat en ny medarbejder i gruppe 4. 

 Der er ansat en medarbejder i et barselsvikariat pr. 1. april og foreløbig indtil 31. 

december 2017.  

 Der vil også blive slået endnu et barselsvikariat op til besættelse midt maj. 

 Der er to medarbejdere, der er startet på neuropædagogisk efteruddannelse. 

 Der er en borgere, der er stoppet og har fået nyt dagtilbud 1. februar. 

 Belægningen er pr. 1. marts:  

Normerede daghjemspladser er:  

33 heldagspladser – vi er 33 heldagspladser og 31 borgere. 100 % belægning. 

Normerede dagcenterpladser er: 

36 heldagspladser – vi er 36,8 heldagspladser og 46 borgere. 102,2 % belægning. 

Normerede Værkstedspladser er: 

24 heldagspladser – vi er 20,5 heldagspladser og 27 borgere. 85,4 % belægning. 

 

Hanne orienterede om de drøftelser, der er omkring justering af pladser i forhold 

til efterspørgsel. Der er venteliste til både daghjem og dagcenterpladser. 
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Der er også drøftelser i forhold til en ny takstskruktur, der i højere grad 

imødekommer muligheden for at indtænke flere takster og tilbud end i dag. 

 

Derudover er det nødvendigt at vurdere om der er borgere, der har et ændret 

ressourcebehov, der gør, at en visitering til en anden takst, er nødvendig. Der blev 

spurgt ind til om dette ikke altid blev drøftet på de årlige handleplansmøder. 

Desværre er der stadig kommune, der ikke indkalder til handleplansmøder og 

andre, hvor der ikke altid er en sagsbehandler til stede. Dette gør at sådanne 

drøftelser ikke er med deltagelse af myndigheden fra borgerens 

betalingskommune. 

 

 Lisbeth A. orienterede om processen i Ballerup omkring samling af dag- og 

botilbud på det gamle lærerseminarium i Skovlunde. Lisbeth sidder i en af 

arbejdsgrupperne. Det er planen at dagtilbuddet Krumtappen flytter hertil og 

udvides med 12 pladser. 

 Lisbeth A. orienterede om en fokusgruppe, der er nedsat til at arbejde med 

udformning af skriftligt materiale om værdighed og etik. Der er også nedsat en 

fokusgruppe med henblik på at udforme skriftligt materiale om sorg og krise. 

 Inge orienterede om et dilemma, de havde drøftet på Bruger-pårørende rådet på 

Højsletten. Dette omhandlede borgere, der bliver ældre og får større plejebehov 

og eventuelt er nød til at flytte på plejehjem. Vi talte kort om fordele og ulemper.   

 

Ad. 3:   Nyt fra brugerbestyrelsen. 

             Der er ikke nogen meddelelser, der skulle viderebringes. 

 

Ad. 4:  Budget. 

            Hanne orienterede om budget 2017.  

            Der er nogle personaleudgifter, der gør, at lønbudgettet er mere belastet fra start  

            end de øvrige år. Men der er mulighed for justeringer. Drift budgettet er som de  

            øvrige år. 

 

Ad. 5:  Orientering om brugerundersøgelsen.  

            Hanne orienterede om processen for behandlingen af svar og refleksioner.  

            Processen er nu i en face, hvor der inden for kort tid kommer en rapport. Der vil  

            derefter komme en tilbagemelding til borgerne, medarbejdere, pårørende,  

            værger, Voksen og Sundhedsudvalget. 

 

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

            Hanne orienterede om de afdækkende møder, der er afholdt med diverse  

            interessenter, der alle arbejder med udviklingshæmmede borgere, der nu og i  

            fremtiden skal i ressource- og afklaringsforløb for at afdække deres arbejdsevne.  

            Vi har været på besøg på Ballerup-Herlev produktionsskole, SOVI og der  

            planlægges et besøg i Brøndby på vestegnens Job & Aktivitetscenter. 

 

            Der er stadig en del, der skal afklares i forhold til Hørkærs rolle og mulighed for  

            at tilbyde afklarings- og ressourceforløb. 

 

Ad. 7:  Profilering. 

            Hanne og Lars orienterede om deres fokus på profilering, specielt via  

            hjemmesiden. Det er den vej, folk søger oplysninger om os. 

 

Ad. 8:  Skal vi hare en pårørende aften? – og evt. emne. 

            Vi drøftede kort udfordringen med at finde emner, der er relevant for de mange       

            men også derved større fremmøde. Vi aftalte, at Hanne forhører sig i VPT´s  

            ledergruppe om de i deres bruger-pårørende råd har fået emner, der kan samle så  

            mange pårørende som muligt for både bo- og dagtilbud. 

 

Ad. 9:  Evt.  

 Hanne orienterede om fremmødet mellem Jul og Nytår 2016.  



Ud af 105 borgere kom der: 

27/12                28/12                29/12                 30/12 

17 borgere        25 borgere        21 borgere         19 borgere 

 

Der er ifølge tidligere aftale i Bruger-Pårørende rådet lukket mellem Jul og Nytår 

2017.  

 

 

 Lisbeth M. spurgte ind til seddel om sommerferieafholdelse. Hanne sender den 

med borgerne hjem i den kommende uge. 

 

Ad. 10:  Punkter til næste møde.  

 

Dagsorden 

 

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

9.                     Evt. 

 

 

Næste  møde 23. maj kl. 16.30-18.30. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 

 

 

Hanne Veggerby     

Leder 

Job & Aktivitetscenter Hørkær 

  

  
 


