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1. Valg af ordstyrer
2.

Hvordan går det med at oplyse omkring aktiviteter vi kan inviterer Socialudvalget med til.
Der har ikke været nogle arrangementer endnu, og der er heller ikke planlagt aktiviteter, der
er åben for deltagelse. Udvaget har været på rundvisning på Elbæk i forbindelse deres
introduktion til området.
Det er aftalt at dialogmøderne hvert 2. år, forgår på et af botilbuddene, for at borgerne kan
deltage.
Det overvejes, om årsmødet i november kan have et indhold der appellerer til både
politikere og pårørende, i form at et oplæg af generel og aktuel karakter.
Alle går i tænkeboks for indslag.
Jytte foreslår Henning Jahn, tidligere udviklingschef i Slagelse

3. Er der slet ikke mulighed for at der kan gives flere ressourcer til de enkelte bosteder når der
sker noget med borgere der virkelig kræver ekstra opmærksomhed/hjælp.
- Vores økonomi levner ikke mulighed for at lave puljer. Har en borger behov for ex støtte,
skal det søges via Visitationen.
- Der bliver efterspurgt personalets hjælp til magt i Sundhedssystemet, således at
pårørende ikke altid skal med. Svar fra Tage: Når en borger er inde i Sundhedssystemet,
er det lægen der kan ordre pædagogerne til at yde magt, for at en borger bliver
behandlet.
- Tilføjelse: Lægen skal forud for behandlingen lave en ”Tvangsprotokol” der beskriver
hvad der skal ske, hvordan der skal fastholdes, hvor der skal holdes osv – Det gælder
alle fastholdelser.
4. Svar fra udvalget efter vores velkomstbrev. Der er to som har svaret på brevet, med positiv
respons.
5. Orientering fra Tage
1. Betina Storm Jensen har opsagt sin stilling som afdelingsleder ved Elbæk, og rejser midt
i juni måned
Stillingen er genbesat med Trine Birkkjær, som tidligere har været afdelingsleder på
Eriksminde og Hindhøjen. Trine glæder sig til at vende tilbage til Voksenhandicap, og
tage fat på de nye udfordringer
2. pr 1 april er der ansat en sygeplejerske. En del af tiden skal hun arbejde med
sundhedsfremme, men det meste af tiden varetager hun sygeplejeopgaver i
Voksenhandicap, herunder undervisning og tilsyn ift. medicinansvarlige, medicinkurser,

vejledning til personalet, iagttagelser osv.
3. samtidig er der ansat en oligofrenipsykiatrisk sygeplejerske/konsulent, som 20 timer pr
uge skal bistå personalet, når borgere har psykiatriske problemstillinger: vejledning ift.
handlinger, kontakt til regionens psykiatri, kontakt til henvisende læge, iagttagelser osv.
4. Økonomi: Sidste års resultat var et underskud på 3,3
Første budgetopfølgning viser et foreløbigt resultat på 0, hvilket betyder at vi ikke kan
afvikle gælden.
Forudsætningen for at ramme 0 er, at de ledige pladser besættes, og at vi får en
tillægsbevilling ift. et par helt specielle udgiftstunge opgaver.
5. Sammenlægningen af Botilbud, Bostøtte og Aktivitetstilbud til VOKSENHANDICAP er
gået smertefrit. Der er nogle organisatoriske ændringer som er ved at være på plads, og
nu skal vi i gang med at udvikle samarbejdet og finde synergieffekterne. Alle
medarbejdere er positive ift. fremtiden.
6. Der er igen åbnet mulighed for at borgerne kan købe ledsagelse fra botilbuddet til
ferierejser.
7. Frikommuneforsøget vedr. teknologiske hjælpemidler skrider langsomt fremad, der er
anskaffet en del lavteknologiske hjælpemidler i form af døralarmer, censorer, kameraer,
som skal være med til at forbedre kvaliteten for borgerne.
8. Frikommuneforsøget vedr. flytning har endnu ikke været anvendt.
9. De fleste grupper er i gang med nogle udviklingsforløb under overskriften
”Aktionslæring / Nye veje til forbedringer” – som betyder at ”vi lærer mens vi arbejder”
Målet er at alle grupper hele tiden er i gang med forbedringstiltag: vi skal gøre mere af
det der dur og mindre af det der ikke dur.
10. Ellemosevej har fået en bålhytte, via en arv fra borger.
11. Der efterspørges kontaktinformationer til kontakt team for de enkelte borgere, i alle
afdelinger. Tage tager den med på ledermøde.
12. Et medlem af rådet peger på seneste rapport fra Social tilsynet nævner, at tilsynet har
bemærket at der ikke er handleplaner for alle borgere og at personalet ikke modtager
kontinuerlig supervision. Tage fortæller at der nu er handleplaner og der arbejdes efter
mål for alle borgere. Endvidere er der afsat midler så alle afdelinger kan få supervision
til aktuelle udfordringer med borgerne.
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