
Pårørenderåd Voksenhandicap referat: 
 

Den 22.11.2018 fra kl. 17.00 til kl. 19.30 på Kildebjerget, Sanatorievej 1, 7140 Stouby 

Deltagere: 

Annelise Jørgensen, Rørkjærvej, Hedensted. 

Jenny Jensen Syrenvænget, Juelsminde 

Berit True Jensen Uldum Bofællesskab, Uldum 

Carsten Gammelgaard Hansen Rugmarken, Hedensted (Formand, mødeleder) 

Michael Bisted, Lunavej 

Heidi Lindberg Jensen, Leder Voksenhandicap 

Klavs Thomsen Hansen, Leder af Kildebjerget 

Michael Islin Bendixen, Pædagogisk konsulent 

Gæst: 

Afbud: 

Referent: Michael Islin Bendixen 
 

 
1. Velkomst ved Carsten Gammelgaard Hansen og Heidi Lindberg Jensen (5 min) 

 
Carsten Gammelgaard gør status på perioden siden opstart. Tiden i pårørenderådet har 

været noget turbulent. Der er kommet ny leder og ny pædagogisk konsulent. Rådet har 

også måttet skifte formand. Altså mange omvæltninger. Carsten siger tak for en gode og 

konstruktive møder 

 
Heidi fortæller at der rundt omkring er valg til pårørende rådet. Jenny og Carsten er 

genvalgt. Det gøres opmærksom at datoen for valg i Hedensted bofælleskaber ikke er 

meldt ud. Heidi medgiver at der har været en del forandringer i hele Social Omsorg, men 

at der nu er lys for enden af tunnelen og tingene er ved at falde på plads. 

 
2. Godkendelse af dagsorden (5 minutter) 

 
Godkendt. 

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

Dagsorden skal ændres til referat i referatet. 

Vær opmærksom på at referat sendes tale alle. 

Ellers godkendt. 

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



-Nye § i serviceloven §82a-d og kvalitetsstandarder herfor v/Heidi 

-Fra specialvejledning til mestringsenhed -> udmøntning af §82a-d 

-Opdatering af de øvrige kvalitetsstandarder er sendt til politisk behandling i social udvalget 

3. dec. 

-Busser – behandling i byrådet der har godkendt ordningen den 31-10-18 – Konsekvensen 

heraf og hvornår vi kan forvente busser og biler fordelt mellem bofællesskaberne. 

Uddannelse for alle medarbejdere i 2019-20 – planen fremlægges og der tales ind i formålet 

med at højne det faglige fokus og dermed kvaliteten i indsatsen for borgerne 
 

Oplæg til standarderne gennemgås. Standarderne er ikke vedtaget politisk. 

Nye paragraffer i serviceloven. 82 a-d får indflydelse på paragraf 85- 

området/specialvejledningen. Der åbnes op for forskellige forløb og gruppeforløb. Mere 

intensive forløb prøves af inden for paragraf 85. Specialvejledningen kommer til at hedde 

Mestringsenheden. Der vil åben rådgivning en gang om måneden i Tørring, Juelsminde og 

Løsning. Hvis folk har behov for et paragraf 85-forløb er det stadigt muligt, men der skal 

foregå en udredning i forhold til paragraf 82- paragrafferne. 

Rådet gør opmærksom på, at der kan være udfordringer ift til transport. Heidi fortæller at 

man er bevidst om udfordringerne på transportområdet. 

Heidi forklarer, at der er forskel på paragraf 82 og 85. Paragraf 82 forstås som 

funktionsnedsættelser af lettere grad, hvor 85 er betydelige funktionsnedsættelser. 

Busser. Er nu godkendt i byrådet. Lige er der ved at blive ansøgt om muligheden for at kunne 

køre med borgere på tværs af VH. 

 

 
Status omkring tildeling af busser og busssituation i de enkelte bofællesskaber. Alle får det 

der er behov for. 

Pixibog omkring servicepakkerne/takster/serviceniveau efterlyses. Det vil Heidi gerne være 

med til. 

Uddannelse af medarbejdere: 4 uges uddannelse for alle fastansatte medarbejdere. 

Mulighed for diplom eksamen. Betyder at personalet bliver fagligt dygtigere til glæde for 

borgerne. Der kan være flere vikarer i perioden. 

4.a (ekstra punkt) 

Heidi foreslår et samarbejde med handicaprådet. Det er vigtigt med en værdighedspolitik, 

hvor Voksenhandicap skal afspejles. Forslag om temadag om emnet sammen med 

Handicaprådet. 

Rådet finder det er en god ide. 

Berit foreslår et temamøde for pårørende omkring udviklingen inden for handicapområdet. 



5. Pjece ”når du flytter i bofællesskab” (10 minutter) 

Status: Pjecen er ikke færdiggjort. Der ønskers mere tid til at kvalificere materialet. Vi kunne i 

Voksenhandicap tænke os at inddrage alle pårørende – måske med at sende et spørgeskema 

ud så vi kommer omkring de emner der optager både pårørende og borgere. V Heidi 

 

 

Status er at det ikke er nået. To bofælleskaberledere har taget opgaver og vil arbejde videre 

på opgaven. 

6. Referat på nettet (10minutter) 

Opfølgning af referat fra sidst: informationer til / fra pårørenderådet -> det kan ikke komme 

på kommunesiden. Forslag at Michael har en mailliste hvori dagsorden og ref. Sendes til alle 

som så videresender i egen organisation. Information til de pårørende hvor der ikke er valgt 

en repræsentant kan foregå ved, at Michael sender til lederne i VH som kan lave aftale om 

info på egne steder. Drøftelse 
 

Rådet vil gerne at referatet ligges på bofællesskabernes hjemmeside. 

Mulighederne undersøges til næste gang. 

 

7. Godkendelse af reviderende vedtægter (bilag vedhæftes) (10min). 

Der er et forståelses spørgsmål: Hvorledes skal teksten i vedtægterne §7 forstås: 

”Voksenhandicap udsender det godkendte referat til alle kontaktpårørende pr. mail ” ? v. 

Carsten 
 

Der stilles forslag til flg. Ændringer i vedtægterne: 

Jf § 4 og 6: Hver boenhed kan vælge en repræsentant og suppleant. Repræsentanter og 

suppleanter bliver indkaldt til mødet. Kun repræsentanter har stemmeret. 

Michael forslag til ændring forkastes af rådet. 

§ 7 Ændring til ”Voksenhandicap udsender det godkendte referat på bofællesskabernes 

hjemmeside” 

§ 9 forslag fra Carsten om at ” vedtægtsændringer godkendes af leder fra Voksenhandicap” 

ændres til ” vedtægtsændringer godkendes af Chef for Social Omsorg” nedstemmes af rådet. 

8. Valg til pårørenderådet (10 min) 

Status på valg til pårørenderådet. 

Forslag om at møder i 2019 aftales af de nye medlemmer ved første møde. Leder i VH 

indkalder til første møde, hvor rådet også konstitueres. 
 

Godkendt 



9. COOLSPORT. (10 min) 

Status : Film vises 

Udsat. 

Der er et ønske fra COOLSPORT om at aktiviteterne om at bofællesskaber tilpasser 

aktiviteterne, således de bliver lettere for alle borgere at deltage i foreningen. Heidi forklarer 

at nogle bofælleskaber har først mulighed for at tænke det ind i vagtplaner osv. til Januar. 

Der er opmærksomhed på problematikken, og det vil blive taget op på førstkommende 

Ledermøde. Coolsport skal prioriteres. 

 

 
10. Temaaften for pårørende(15min). 

Kan vi i pårørenderådet arbejde med en årlig temaaften for pårørende? tryk-træk 

kommunikation kunne måske være et emne her også? Eller et emne om det at være 

pårørende? Et forslag kunne være at pårørenderådet arrangere et årligt møde for alle hvor 

der kunne være en generel information fra VH og derudover et emne efter deres ønske og 

behov. Forslag om at det kan være i juni måned. V Heidi 
 
 

 

Rådet synes det er en god ide. Rådet opfordres til at afsøge emner. 
 

 
11. evt. (5 minutter) 


