
 

Møde med Det centrale Pårørenderåd  
 
Tidspunkt: mandag d. 7. marts kl. 16.30 – 19.00  
 
Sted: Hemsen – Pensionatet Skanderborg Øst – Kildevej 14 k 
 
Deltagere: Thomas Hamann, Sine Baggesen, Else K. Jensen, Birthe Jensen og Ole Tonnesen.  
 
Dagsorden/Referat 

 Velkomst  
 

 Præsentationsrunde.  
Kort præsentations runde.   
 

 Status Skanderborg Fællesskaberne.  
Thomas gennemgik mange af de områder der bliver kigget på. I forhold til den nye 
organisering omkring Skanderborg Fællesskaberne, er bostederne lagt sammen med 
socialpsykiatrien.  
 
Der bliver lavet en ny organisering vedr de øvrige bofællesskaber, som betyder at der ikke 
bliver ansat ny leder. Det betyder at bofællesskaberne bliver delt mellem 3 ledere. Dette vil 
betyde at de medarbejdere og borgere som er i det enkelte bofællesskab vil få flere ind 
over. Dette skulle gerne sikre viden om den enkelte borger, samt fastholde den faglige 
udvikling. Det sociale tilsyn har fået tilsendt ansøgninger. Lillian som er leder af vores 
støttecenter overtager Toftegårdsvej, Mette som er leder af Solsikken overtager 
Firkløvervej og Skolevej i Galten, Rikke leder af Kilden og Pensionatet overtager Brunhøj. 
Der er sat gang i processerne, så vi sikre det udgangspunkt for alle. 
 
Vi har sat ekstra fokus på sundhedsfaglig virksomhed, som kan få de konsekvenser, at hvis 
en pædagog skulle søge andet arbejde, vil vi kigge på og der skal en sundhedsfaglig ind i 
stedet for. Ledelsen er i dialog med vores sundhedsfaglige medarbejdere om, at sikre alle 
opgaverne.  
 

 Drøftelse af aktuelle fokusområder i de lokale pårørenderåd. 
Solsikken har der været fokus på den gode tone og måden der kommunikeres på samt 
opgaveansvar. Der er et ønske om at få kigget på vedtægterne i det centrale pårørende 
råd. Derudover er der et ønske om at lave en dag, hvor de pårørende kunne gå i haven, og 
lave noget sammen (fællesaktiviteter i pårørendegruppen)   
 
Støttecenters pårørende har haft snak om de frustrationer der har været i forlængelse af 
Covid 19.De første retningslinjer som kom ud, skabte desværre en del forvirring og 
frustrationer og unødige misforståelser. Der er et stort ønske om at få musik ud til de 
forskellige afdelinger som kunne være med til at understøtte hverdagen. Der er aftalt. At 
Lillian undersøger forsikring vedr kørsel i egne biler, når borger er med.   



 

 
Brunhøj har også snakket ind i et ønske om at kigge på de centrale vedtægter. Et andet 
område som har haft fokus, er de tab af færdigheder man oplever ved borgerne, både som 
noget generelt men også hvad covid pandemien gjorde. Dette hænger sammen med fokus 
på sundhed i borgergruppen, hvor der er en oplevelse af, at flere borgere udvikler 
somatiske lidelser.   
 
Støttecenteret har været optaget af taklingen af Corona reglerne, og hvad det gjorde ved 
både borgerne og de pårørende. Vigtigt at der kommer noget læring ud af dette, så vi er 
bedre rustet, hvis der skulle komme en ny bølge. Sidst men ikke mindst har der været snak 
om, betalinger af frokost køb, hvilket ikke er ens på de øvrige bofællesskaber.   
 

 Evt.  
Hvordan får vi flere med i pårørende samarbejdet.  
Vi havde på mødet en levende snak om flere områder, blandt andet om hvordan vi gør 
pårørende arbejdet mere vedrørende. Vi har alle brug for det gode samarbejde, og 
udveksling af informationer (så længe der er en samtykkeerklæring), så personalet kommer 
til at kende den pågældende borger bedst muligt. Her kommer de pårørende i spil, med 
både viden og sparring.  
 
Kommende møder:  
Vi har aftalt næste møde til den 22. august fra kl. 16.30 til 19.00. 
9. juni fra kl. 19.00 til 21.00 vil vi lave et fælles pårørendemøde, hvor der skal være et 
oplæg. Dette kunne være fra den nye pårørende vejleder i Skanderborg Kommune.  
Den 17. november 2022 afholder vi et stormøde for alle, hvor der kunne være et ønske om 
at invitere nogle med fra det politiske udvalg.  

 


