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Referat fra Pårørendearrangement på handicapområdet
d. 2. marts 2020

Pårørenderådets årlige pårørendearrangement for pårørende på handica-
pområdet blev afholdt d. 2. marts på Grønnemoseværkstederne. Ved det 
årlige arrangement gennemføres valg til pårørenderådet. 
Godt 20 pårørende og et mindre antal borgere, der er brugere af tilbud i 
Socialafdelingen, mødte op. 

Lotte Hemmingsen, områdeleder for botilbud, bød velkommen og oriente-
rede om aftenens program. 

Herefter tog aftenens oplægsholder Mogens Godballe (forstander) sam-
men med 2 elever fra Nordfyns Højskole over, hvor de fortalte om, hvor-
dan man på Nordfyns Højskole arbejder med fællesskabet mellem elever 
med forskellige forudsætninger. Det er kendetegnende for Nordfyns 
Højskole, at man her kan mødes og være en del af fællesskabet, uanset 
om man har et handicap eller ej. Et fællesskab der er baseret på rumme-
lighed og mangfoldighed som bærende søjler. 

Mogens Godballes og de to elevers inspirerende fortælling om livet på 
Nordfyns Højskole vakte glæde og fik anerkendelse blandt de fremmødte, 
hvoraf flere havde været på højskolen. Der var ingen tvivl blandt deltager-
ne om, at man kan noget særligt på højskolen, og at alle elever får erfa-
ringer fra opholdet, som de bærer med videre i livet. 

Efter oplægget om fællesskabet på Nordfyns Højskole, gav Gitte Nielsen, 
der er pårørendemedlem i pårørenderådet, en beretning om det forløbne 
års arbejde i rådet set fra et pårørendeperspektiv. Beretningen kan ses 
på Svendborg kommunes hjemmeside på adressen: 
https://www.svendborg.dk/borger/voksen/handicap-og-psykiatri/paaroe-
renderaad-paa-handicapomraadet

 
Valg til pårørenderåd 2020
Efter beretningen og præsentation af de nuværende medlemmer af rådet 
blev nyvalg til rådet gennemført. 2 medlemmer var på valg – Gitte Nielsen 
og Frank Svendstrup. Begge ønskede genvalg. Desuden havde 3 med-
lemmer valgt at træde ud af rådet ved dette årsmøde. Der var derfor 5 
pladser i rådet på valg.

Der meldte sig 3 nye kandidater til det kommende pårørenderåd, hvorfor 
der blev afholdt fredsvalg og alle 5 opstillede kandidater blev valgt. Dette 
betyder også, at rådet ikke har suppleanter det kommende år. 
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Følgende blev dermed valgt til pårørenderådet ved årets pårørendearran-
gement:

Gitte Nielsen (genvalg)
Frank Svenstrup (genvalg)
Ann Nielsen (nyvalgt)
Marianne Jespersen (nyvalgt)
Lisbet Toft-Nielsen (nyvalgt)

Efter valget var der forskellige spørgsmål, som blev rejst og drøftet kort 
inden arrangementet sluttede kl. 21. Spørgsmålene var bl.a. om model for 
beregning af over-/underskud i kostordninger på botilbud og en bedre ud-
bredelse af kendskabet til pårørendearrangementet.

Referenter: Gert Müntzberg og Lotte Hemmingsen


