
Pårørenderåd Voksenhandicap dagsorden: 

Den 06.09.2018  fra kl. 17.00 til kl. 19.30   på  Kildebjerget,   Sanatorievej 1, 7140 Stouby 

Deltagere: 

Annelise Jørgensen, Rørkjærvej, Hedensted.  

Jenny Jensen Syrenvænget, Juelsminde 

Tena Lybkær Nielsen Rørkærvej, Hedensted 

Michael Bisted Lunavej, Hedensted 

Berit True Jensen Uldum Bofællesskab, Uldum  

Carsten Gammelgaard Hansen Rugmarken, Hedensted (Formand, mødeleder)  

Michael Bisted, LEV 

Heidi Lindberg Jensen, Leder Voksenhandicap 

Bente Dalsgaard, Leder af Specialvejledningen 

Michael Islin Bendixen, Pædagogisk konsulent 

Gæst:  

Afbud: Berit, Tena og Michael Bisted. 

Referent: Michael Islin Bendixen 

 

1. Velkomst ved Carsten Gammelgaard Hansen og Heidi Lindberg Jensen  (10 min) 

-præsentationsrunde 

Carsten byder velkommen til Heidi som ny leder af VH. 

 

2. Godkendelse af dagsorden (5 minutter) 

Annelise mangler på deltagerlisten. Dette ændres 

Michael Bisted er pårørende i denne sammenhæng og ikke repræsentant for LEV – dette 

ændres 

Mangler et punkt vedr. Busser. Tilføjes pkt 10. Der efterlyst referat for borgerrådsmøde. 

Er vedlagt som kopi. Borgerrådet spørges inden det kan blive fast procedure at referatet 

medsendes.  

 

3. Godkendelse/kort gennemgang af referat fra sidst (10 minutter) 

Gennemgået og godkendt.  

 

. 

4. Nyt fra Voksenhandicap v. Heidi L. Jensen (15minutter) 



Heidi fortæller, at hun har besøgt de forskellige steder i Voksenhandicap for at danne sig 

et overblik over, hvad de er i gang med de forskellige steder. Hvad  skal der arbejdes 

mod i SO pejlemærker osv. Det er hvad borgerne har brug for, der er i fokus  inden for 

de eksisterende rammer. Heidi ønsker at få det bedste ud af de ressourcer der er til 

rådighed.  

Kildebjerget er under renovering med en gennemgående oprydning, hvor der skal være 

boafdeling (§107 imidlertidig boform), beskyttet beskæftigelse og STU + en skærmet 

afdeling. Der er iværksat et samarbejde med Jysk omkring beskyttet beskæftigelse. Der 

er officiel indvielse af Kildebjerget den 28./9 kl 12. Man skal tilmelde sig hos Lotte 

Adriansen 

Der arbejdes på en Mestringenhed i specialvejledningen med korte forløb op til 6 

måneder i grupper jf. Servicelovens paragraf 82a og b, som giver denne mulighed. Målet 

er at borgerne klarer sig bedst muligt i eget liv.  

 

Det påtænkes at hallen og produktionskøkkenet på Kildebjerget skal bruges. Der skal 

være møde og kursusvirksomhed osv. Så der bliver noget liv på Kildebjerget. Det skal 

også bruges til aktiviteter for dem, der på på Kildebjerget 

 

5. Pjece ”når du flytter i bofællesskab” (20 minutter) 

Udsat fra sidste møde. Der er fremsat et ønske om en pjece, der giver relevante 

informationer når borgere flytter i bofællesskab. Rådet bedes drøfte og kvalificere et 

sådan materiale.  

 

Oplevelsen er at der er alt for lidt hjælp til de pårørende når borgerne flytter hjemmefra 

og i bofællesskab. Udfordringen ligger blandt andet i at der er forskel på børnelovgivning 

og voksenlovgivning. Der er enighed at en sådan pjece er en god ide. Det kan 

sammentænkes med forventningsafstemningsproceduren i pårørendepolitikken. 

Voksenhandicap udarbejder et udkast til pjecen til næste møde i pårørenderådet.  

 

Under punktet bliver det problematiseret at man ikke føler sig informeret ift. 

Kvalitetsstandarder og deres konsekvenser. Heidi vil gerne, der er åbenhed over for 

rådet, og vil gerne gennemgå kvalitetsstandarderne når en kommende evaluering af 

disse er på plads. 

 

6. Referat på nettet 

 

Det bliver problematiseret at der er mange der ikke har adgang til den information der 

kommer frem i pårørenderådet. Hvordan får de information? 

Det er ikke lige til at få referatet på nettet. Det er ikke almindeligt at referat fra lignende 

råd ol. ligger på kommunens hjemmeside. Det er kun politiske referater. Det skal 

undersøges om referaterne kan ligge som ”pårørende” under Voksenhandicap på 

hjemmesiden.  

En anden mulighed er at repræsentanterne sender referatet ud til deres bagland.  

 



7. Revidering af vedtægter 

Rådet bedes drøfte vedtægterne med henblik op en revidering og ændringer. 

Vedtægterne er sidst revideret i januar.  Er der områder, der mangler at blive 

tydeliggjort f.eks. valg til pårørenderådet ( Jf pkt 7), Årshjul, oa. (20minutter) (bilag1) 

 

 Rådet kommer med forslag til ændringer: Det ønskes blandt andet at det er lederen for 

Voksenhandicap, der skal godkende ændringer i vedtægter i stedet for Chefen for Social 

Omsorg. Revideringsdato skal fremgå, samt korrekte aktuelle betegnelser osv. Michael 

retter til, drøfter ændringerne med Rene og fremsender til formanden. 

 

8. Valgt til pårørenderådet 

Pårørende bedes drøfte og tage stilling til hvordan valget til pårørenderådet, der skal 

foregå i november, skal forløbe. (20 minutter) 

 

Der sendes via ledergruppen i Voksenhandicap et brev til de pårørende, der beskriver 

proceduren for et kommende i november måned. Udkast til brevet laves af Michael og 

sendes til formand og leder. Der skal fremgå hvilke valgenheder, der kan vælge en 

repræsentant, samt datoer for valg. De valgte repræsentanter meldes ind senest 30/11.  

 

9. Status for motion og idræt.    Michael I Bendixen   (10 min) 

Der er fremdrift i projektet. Der blev den 16. august afholdt et ”informationsmøde” i 

Hedensted Idrætscenter, hvor 15 af de 50 fremmødte meldte sig ca. 15 frivillige. De 

havde lyst til at arbejde med de forskellige områder i projektet, der involverer 

organisering, udvalg, men også det mere praktiske omkring at være instruktør og 

arbejde i cafeen.   

 

10. Busser V. Heidi 

Forslaget er sendt til byrådet til endelig godkendelse, da der er tale om en ændring af 

serviceniveau ift. kvalitetsstandarderne. Der skal være busser eller biler på alle enheder. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal fastsætte de nærmere rammer. Der skal være 

nogle busser med lift. Der er årligt afsat 300.000 kr. Årligt til Leasing af busser. 

 

 

11. evt. (5 minutter) 


