Dagsorden til bruger/pårørende råd møde
Mødedato

Den 28. november 2017 kl. 16.30 – 18.30

Vesterbrogade 23 C, 8800 Viborg i fælleslejligheden.
Mødested
Deltager

Søren Mouritsen, Svend Børge M. Nielsen, Anne Eriksen, Jens Bay, Leif
Overgaard, Bent Pedersen, Christian Sofus Nielsen, Tove Pedersen, Anne
Rathke og Linda Nørgaard

Afbud:

Villy Pedersen, Anette Pedersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referatet fra den 14. september 2017
Opfølgning på nogle af punkterne: Vedr. mad, her har det været drøftet på stederne igen, og nogle
steder er der blevet ændret i forhold til madlavningen.
Godkendt.
3. Nyt fra stederne (Søren, Svend Børge, Christian Sofus og Anne E. fortæller om hvordan det
går de forskellige steder).
Vesterbrogade: Anne fortæller ”Vi har været på juletur. Vi skal have julefrokost og holder nytårsfest,
hvor vi har inviteret nogle gæster. Vi får en ny studerende Sara den 1. december.
Skaglen: Søren fortæller, ”Vi skal på Ulstrup slot 1. søndag i advent. I forhold til juleturene, så har vi
været delt i små grupper, hvor hver gruppe besluttede, hvor de skulle hen. Der starter to nye pædagoger pr. 1. december Malene og Morten. Der kommer ikke en ny studerende.
Asmild Toft: Christian Sofus fortæller ”Det går fint på Asmild Toft. Vi har lige holdt julefrokost; det
var hyggeligt. Den 14. dec. er der gløgg og æbleskiver. Nogle af beboerne holder nytårsaften på Asmild Toft.
Vi har haft problemer med at få plads til alle vores køretøjer. Vi har fundet en fordeling i forhold til,
hvordan vi kan parkere vores scootere.”
Merkurvej : Svend Børge fortæller ”Vedr. personalet, så starter Lene på Merkurvej efter nytår i stedet for Jytte, der er stoppet. Der er æbleskiver og kaffe for de pårørende den 23. dec. Den 17. dec.
er der julefrokost i cafeen for pårørende. Vi skal have julefrokost med Solvænget den 9. dec. og til
julemarked i Ørum. Nytårsaften holder vi forskelligt, nogle skal have gæster og nogle skal ud til deres venner.
Kærsangervej: Bent og Linda informerer, da Villy er på højskole. Der er julearrangement med de
pårørende på cafeen. Juledag holdes der julefrokost for alle, der bor i bofællesskabet. Weekenderne
går med julehygge. Der er blevet ansat en SSA Hanne her pr. 1. dec. Vi får ingen studerende det
næste ½ år.

4. Tilsynsrapporterne fra Det sociale tilsyn.
Rapporterne kan ses på hjemmesiderne:
Merkurvej
Asmild Toft
Kærsangervej
Pårørende: ”Kan se at der er fokus på dokumentation, hvilket både kan ses af det Tilsynet og det
personalet skriver/siger.
Jf. rapporten fra Merkurvej, her udtaler pædagogerne at de ofte oplever, at tingene bliver gjort halvt.
Det kan den pårørende godt forstå, specielt når man skal arbejde flere steder og medarbejderne
stresser rundt. Den pårørende kan se, at pædagogerne gør alt det de kan indenfor den tid der er.”
”Noget af kritikken går jo også på at fagligheden er der, men man kan ikke helt se, at der arbejdes
med den. Det kan derfor også handle om, hvordan man systematiserer det, og om man skriver det
der er vigtigt.”
5. Høringssvaret til vedtægterne for Bruger/pårørende rådet. v/Jens Egon
Høringssvaret er vedlagt som bilag
Her følger nogle af de bemærkninger, der blev sagt vedr. dette punkt:
•
•
•
•

Var glad for at vi fik det gjort færdig. Vi nåede dog ikke helt at få alle beboerne med fra alle
bosteder. Det vil vi være mere opmærksomme på næste gang. Vi skal være hurtigere ude.
Noget der kunne være godt at få drøftet med det nye udvalg er formålet med møderne, så
møderne kommer til at give mere mening.
Hvad er det vi vil have ud af møderne med udvalget?
Pårørende kunne godt tænke sig at blive budt mere ind, når der skal drøftes ændringer eller
nye tiltag, da man tænker, at man kan være med til at kvalificere tilbuddene, der er i Viborg
kommune; bl.a. har man blandet psykiatri og handicap i Mini regnskoven, hvilket ikke giver
mening ud fra et pårørende synspunkt. Her kunne det have været givtigt, at man var blevet
inviteret ind til dialog om dette tiltag.

Dejligt at alle brugere og pårørende har underskrevet høringssvaret.

Pkt. vedr. nye vedtagelser er på til næste SAU møde og man indstiller til at det bliver udskudt til det
nye udvalg.
6. Frivillig: Fra Merkurvej v/Svend Børge.
Beboerne på Merkurvej har drøftet betaling af frivillige på Merkurvejs husmøde. Drøftelsen er på
baggrund af, at en borger på valgmødet på Caféen har taget betalingsspørgsmålet op, da han mener, at der burde bevilges refusion for udgifterne til frivillig ledsagelse.
Beboerne på Merkurvej er uenige i det, de synes, ikke at kommunen skal betale for frivillige. Det er
en udgift til noget, som de selv har bestilt. De vil selv bestemme, hvad man bruger de frivillige til,
derfor er det urimeligt at kommunen skal betale, det vil de selv.

7. Personalesituationen status v/Leif Overgaard
Herunder om der sker genbesættelser for de fratrådte ved Skaglen?
Skaglen/Asmild Toft og Merkurvej: Der er ansat to medarbejdere Morten og Malene fra den 1. december. Vi har ikke fået en lønnet studerende i næste periode. Vi har ansat Dorthe, som er SSA i et
vikariat frem til den 31. maj 2018. Hun skal dække nogle af de timer som den studerende skulle have
haft + langtidsfravær.

Der er en borger, der er flyttet fra Bofællesskabet, og der kommer ikke en anden, hvilket har konsekvens for budgettet.
Kærsangervej: Her får vi heller ikke en studerende det næste halve år. Vi ansætter en medarbejder i
samme periode i et omfang svarende til de timer, som det koster at have en studerende. Vi har ansat en SSA Hanne pr. 1. december.
Vesterbrogade: De får en studerende. Her ser vi på om vi kan tilbyde den deltidsansatte at gå op i
tid. Det er ikke helt på plads endnu, da der skal regnes på budgetterne først.

8. Budgetorientering. Forventet regnskab 2017 samt budget 2018. v/Leif Overgård
Det samlede budget for 2017 ser ud til at gå i nul for de fire af stederne. Der er et overskud på Vesterbrogade; derfor vil der blive set på om deltidsansatte kan gå op i tid.
Budget 2018: Udgangsbudgettet er næsten det samme som i 2017. Som udgangspunkt vil der være
det samme antal medarbejdere ansat i januar 2018 som der var i januar 2017.
Der er en borger, der er flyttet fra Bofællesskabet Skaglen; der kommer ikke en anden i stedet for.
Vi har en ledig lejlighed på Kærsangervej, hvilket får indflydelse på budgetterne for 2018.
9. Evt.
Christian spørger om det kan passe, at man ikke kan blive boende, hvis man gerne vil flytte sammen
med sin kæreste.
Vi ved ikke hvordan det er, men når man bor i et Bofællesskab er man visiteret til det. Hvis der skal
bo en mere, skal vedkommende også visiteres til det. Hvis der er nogen, der ønsker at flytte sammen med deres kærester vil vi selvfølgelig være behjælpelige med at undersøge det.

