Bostøtte og Botilbud Handicap
Aktivitet, Uddannelse og Job
Referat Pårørendrådsmøde
Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 18.30 – 20.00 på Elbæktoften i Hadsten
Afbud fra Jesper
Dagsorden med referat:
1. Valg af ordstyrer og referent
Allan valgtes til ordstyrer. Henny blev referent.
Tage orienterede om at fra næste rådsmøde vil en af afdelingslederne deltage i møderne, og
afdelingslederen vil så kunne være referent.

2. Evaluering af mødet omkring udvikling af voksenområdet.
I mødet deltog foruden Allan og Tage, fra pårørenderådet Anders, Jytte og Henny. Der var 3
emner som de 3 grupper skulle diskutere og komme med bud på, hvad der var vigtigt at gøre
en ekstra indsats for.
Helt kort sagt, var det Mest muligt i eget liv, arbejdsliv, og fritid. Der skulle stemmes om de
forskellige gode forslag og de der fik flest stemmer vil så blive brugt i de fremtidige drøftelser,
først i Socialudvalget og derefter i byrådet, således at voksenhandicap‐politikken vil udvikles på
baggrund af de mange udsagn og ønsker fra grupperne: Tryghed, venner, sundhed, idræt,
arbejde, foreningsliv, osv.

3. Høringssvar omkring Budget, Kan vi få en kopi?
Kopier vil blive tilsendt sammen med referatet (er tilsendt før referatet er skrevet).

4. Skriftlig orientering fra Botilbud Handicap v/Tage
Ansættelse af afdelingsledere:
Der er startet en ny afdelingsleder for Hindhøjen 105‐119, Hindhøjen 73‐87 og Bostøtteteam
Hammel: Per Sørensen er startet 1. april. Han er uddannet socialpædagog og har erfaring fra
Regnbuen i Århus, hvor han arbejdede indtil han i 2005 blev ansat som afdelingsleder ved
Bocenter Tranbjerg i Århus kommune.
Der er ligeledes ansat en ny afdelingsleder til Ellemosevej 26A og 26B: Det er Mai‐Britt
Rosengreen, der starter 1. juni. Mai‐Britt er ligeledes uddannet socialpædagog og kommer fra
en stilling som afdelingsleder i Grankoglen i Allingåbro, som drives af Region Midt
Begge ledere har en bred uddannelse og erfaring med både pædagogik og ledelse.
Ferie:
Alle borgere i botilbud handicap bliver i år tilbudt ferie i 3 dage: Hverdage, i Danmark, i
feriehytte eller lign, med det nødvendige personaleledsagelse fra afdelingerne.

De borgere der ikke kan tage af sted i gruppe, eller ikke kan tage af sted i sammenhængende
periode tilbydes enkeltdage/dagsture
Derudover er der mulighed for at købe ledsagelse, hvis man ønsker en særlig ferie, ligesom
brug af ledsagerordning er en mulighed.
Tilsyn: Der har været tilsyn på Botilbuddet Elbæk. Da botilbuddet er nyt, er det besluttet at alle
forhold skal gennemgås, hvorfor rapporten stadig afventes.
Udvikling ift. pladser og borgere:
Der er 5 ledige pladser i botilbuddene, hvoraf 3 er på Elbæk. Der er løbende overvejelser om,
hvordan vi bedst muligt besætter pladserne, så vi tilbyder plads til dem der har størst behov, og
hvor det giver menig ift. driftsøkonomi, personalets ressourcer og ‐vilkår
Uddannelse:
2 medarbejdere afslutter diplomuddannelse ift. Autisme den 29. maj.
Der spørges om opfølgning på den megen udskiftning af personale på Hindhøjen,
Tage siger der arbejdes på det, bl.a. med en ny afdelingsleder, så det går fremad

5. Skriftlig orientering fra Aktivitet, Uddannelse og Job v/Allan
Da det var første gang pårørenderådet holdt møde på Elbæktoften, startede afdelingslederen,
Ove, med at vise rådet rundt i de nye lokaler, som rummer rigtig mange gode former for
beskæftigelse og gode oplevelser for brugerne.
Rådet var glade for rundvisningen, det var dejligt at se det hele og høre om nogle af
fremtidsplanerne for udfoldelserne på stedet.
Uddannelse:
4 medarbejdere har afsluttet diplomuddannelse ift. Autisme den 29. maj.
Der arbejdes på at tilknytte fysioterapeut på Elbæktoften. Pågældende ansættes i givet fald i
Sundhedsområdet, men med base på aktivitetscenteret. Hensigten er at tilknytte en fagperson
der i dagligdagen kan udføre den bevilgede fysioterapi til borgerne og samtidig opnå både et
større kendskab til borgergruppen generelt og til den enkelte person. Finansiering og andre
vigtige praktiske spørgsmål forsøges afklaret i øjeblikket.
Der sættes fokus på det sunde liv på Naturværket, hvor en sundhedskonsulent har startet et
projekt op. Initiativet er blevet modtaget yderst positivt af de engagerede borgere på stedet.
Vores tilbygning til STU (og Favrskov Rusmiddelcenter) på Stationsstræde i Hadsten er snart
færdig. Det har givet nogle tiltrængt bedre fysiske vilkår for elever og medarbejdere. Der er
officiel indvielse den 8.8 2017.
Jytte beder om at vi fremover bruger mere af rådets mødetid på at fokusere på borgernes
aktivitetstilbud og arbejde.

6. Evt. Næste møde flyttes fra 19 september til 26 september.
ref.: Henny

