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Oplæg til dialogmøde ved Kristian Skovhus 

 

 

Ved årets begyndelse 2022 blev ledelsesstrukturen for bostederne ændret.  

Årsagen var nye besparelser. Det var ikke fordi den gamle struktur var forkert eller svag. Der skulle 

spares. Endnu engang. Bostederne i Hørning, Ry og Galten var tidligere under samme ledelse.  

Men denne struktur blev opløst.  Det samme gjorde pårørende samarbejdet. Muligheden for, at 

pårørendes stemme bliver hørt er nu svækket betydeligt. 

Samarbejdet var formaliseret med vedtægt og valgt bestyrelse for Det lokale råd ved 

Bofællesskaberne i Ry, Hørning og Galten. Hvad har vi mistet? Vi har mistet nogen at drøfte de 

spørgsmål og problemer, vi forældre går og tumler med. Det kan være rigtig svært at gå alene med 

massevis af spørgsmål om, hvad og hvordan vi gør, - og hvordan andre gør som forældre til et 

handikappet barn. Husk på! - rollen som forældre til et handikappet barn er også livsvarigt. Vi har 

mistet en væsentlig muligheden for at være vore børns stemme i forhold til ”systemet”. 

Hvad arbejdede vi lokale pårørende med? Her er en række eksempler taget fra vore mødereferater: 

1. Vi drøftede, at man i Odder havde taget initiativ til et projekt kaldet ”Levevenner”, hvor de 
forskellige bo-institutioner ville profilere sig i eget lokalområde mhp. at gøre sig synlige samt 
”kapre” frivillige. Kunne vi gøre noget lignende? 

2. Tavshedspligt og Selvbestemmelsesret.  
3. Forberedelse af emner til drøftelse på stormøder. 
4. Sommerfest. 
5. Generalforsamling og årsmøde i foreningen Ry, Hørning, Galten, hvor borgerne viser billeder 

og fortæller om sommer-oplevelser.  
6. Madlavning på bostederne (sund mad frem for købt færdig mad). 
7. Brandmateriel. 
8. Sundhedsdag.  
9. Kvalitetsstandarder 
10. Ledsagelse.  
11. Personalets og beboernes situation ifm. Covid19.  
12. Dagsbeskæftigelsen blev skåret ned til 80%, der betyder 4 dages uge.  
13. Tab af færdigheder pga. besparelser. 
14. Ny ledelsesstruktur, - og konsekvenserne for Det Lokale Pårørenderåds arbejde. 

 
 
Konsekvensen af strukturændringen står i kontrast til Skanderborg kommunes udviklingspolitik.  
 
Visionen for Skanderborg kommune: 
-Mennesker møder mennesker i Danmarks smukkeste kommune 
-Når mennesker møder mennesker opstår fællesskaber. Vi skaber udvikling 
sammen, så flere resurser bringes i spil. 
 
-Vi værner om fællesskaber og det lokale sammenhold, som en aktiv ressource 



for udvikling og et godt liv. 
 
 


