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Referat pårørenderådsmøde handicap  
  

Hvornår:  14.01.2020 kl. 16.00-18.00  

Hvor:  Svinget 14, lokale 19 

 

Deltagere: Kirsten Clausen - Pårørende 

 Frank Svendstrup - Pårørende 

 Gitte Nielsen - Pårørende 

Bodil Vedsegård - Pårørende 

Lotte Hemmingsen – Områdeleder botilbud 

Gert Müntzberg – Områdeleder dagtilbud 

 

Afbud: Elin Schriver - Pårørende 

  Birgit Svane - Pårørende 

  Trine Pytlich - Pårørende  

 
Referent: Gert  

Ordstyrer: Lotte  

 

Dagsorden 

Dagsorden er efter ønske fra Kirsten Clausen tilføjet punkter om henholdsvis ledsagelse og konsu-

lentydelser under eventuelt. 

 

  
1. Orientering 

Læring mellem køkkener 

Sidst opfordrede rådet til, at der sikres gensidig læring køkkenerne imellem. Det har Lotte til gode at 

drøfte med afdelingslederne. Drøftelsen vil foregå snart. 

 

Afdelingsleder Team Vest stopper 

Afdelingsleder i Team Vest – Winnie Brandt – har valgt at stoppe i jobbet med udgangen af januar må-

ned. Midlertidigt løses dette ved, at afdelingsleder i Team Øst Lone Lund varetager ledelsen i Team 

Vest. En af koordinatorerne i Team Øst får midlertidigt en ledelsesfunktion med sparring fra Lone. Der 

er overvejelser ift. den fremtidige ledelsesorganisering. 

 

Kirsten opfordrede i denne forbindelse til, at der arrangeres et orienteringsmøde for beboere og pårø-

rende på Skovsbovej 103 om situationen generelt og om ledelsessituationen.  

 

Sundhedsfaglig konsulent 

Socialafdelingen har ansat sundhedsfaglig konsulent Nina Adel Vitale i 2 år. Nina er uddannet sygeple-

jerske, og skal styrke de sundhedsfaglige indsatser på handicapområdet.  

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører tilsyn på tilbuddene, og her er der et par tilbud, der har fået på-

bud. Ikke fordi den sundhedsfaglige praksis på tilbuddene ikke er i orden, men fordi den sundhedsfag-

lige dokumentation og instrukser ikke lever op til styrelsens krav. Det arbejdes der med.  

 
IGU elever 

Vi har i Socialafdelingen forpligtet os på at tage 5 elever i IGU (Integrationsgrunduddannelse) forløb fra 

Social, Sundhed og Beskæftigelse 

Socialafdelingen 

Svinget 14 

5700 Svendborg 
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d. 1.2. IGU er en lovbestemt Integrationsgrunduddannelse for flygtninge af 2 års varighed, hvori der ind-

går 20 ugers skoleforløb. De flygtninge Socialafdelingen skal have som elever vil typisk have været 1-3 

år i landet. Hovedparten har syrisk baggrund. De har typisk ikke faglig uddannelse og nogle sproglige 

udfordringer. Formålet med Integrationsgrunduddannelsen er at styrke deres kvalifikationer og kompe-

tencer samt give dem en arbejdsidentitet med henblik på, at de på sigt kommer i almindelig beskæfti-

gelse.  

 

De kommende IGU elever skal være på Vestereng, Ryttervej, Sydbo, GVS og muligvis et sted mere. 

IGU eleverne vil kunne indgå i eksempelvis praktiske opgaver, køkken eller rengøring.  

Socialafdelingen skal ikke afholde lønudgiften under IGU forløbet. 

  

Ældreområdet har erfaringer med IGU elever. Erfaringerne herfra er, at det både kan være udfordrende 

og givende for et tilbud at have en IGU elev.  

 

 

2. Kostpriser på Sydbo, Ryttervej, Skovsbovej og Vestereng  

Lotte gennemgik status på borgernes betaling og udgifterne ud fra forventet årsresultat 2019. Der var 

ingen bemærkninger til dette. 

 

Det blev i den forbindelse drøftet, om den nye indkøbsaftale på køkkenområdet er dyrere end den tidli-

gere. Lotte og Gert har endnu ikke hørt noget om dette, men har en opmærksomhed på om tilbuddenes 

kostøkonomi forringes.  

 

 

3.Tilbagebetaling af kostpenge ved mindreforbrug 

Lotte præsenterede en model for dette.  Pårørenderådet bakker op om den foreslåede model. Denne vil 

herefter blive anvendt. 

 

 

4. Fremmøde til møderne 

Pårørende i Rådet påpeger, at der bør være tungtvejende grunde til at melde afbud til møderne. Der er 

enighed om, at dette må drøftes, når forretningsorden revideres efter nyvalg. Det kan desuden nævnes i 

forbindelse med valget, men vi skal også passe på ikke at skræmme potentielt interesserede.   

 

5.Pårørendearrangement 2.3 2020 

Det årlige pårørendearrangement d. 2.3. blev drøftet. 

Mogens Godballe, forstander på Nordfyns Højskole, vil fortælle om fællesskabet på højskolen, hvor men-

nesker med forskellige forudsætninger går på højskole sammen.  

Arrangementet afholdes kl. 19-21. Gert booker GVS til dette. 

 

Program:  

1. Velkomst 

2. Mogens Godballe til ca. kl. 20 

3. Kaffe 

4.Valg til pårørenderåd, herunder præsentation af rådets arbejdsopgaver og fokusområder det forløbne 

år. 

5. Tak for i aften 

 

Valg til pårørenderåd: 

Frank er på valg - Frank stiller op til valg 
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Gitte er på valg – Gitte stiller op til genvalg 

 

Gitte fortæller noget om, hvad det vil sige at være i pårørenderådet, og hvad der er blevet arbejdet med i 

det forløbne år. 

 

Lotte udarbejder invitation i samarbejde med Gert i udkast. Et ønske om invitation i plakatformat, som kan 

sættes op på tilbuddene.  

 

Stikord på hvorfor man som pårørende skal være i pårørenderådet:  

- Indsigt 

- Indflydelse 

- Varetage borgernes interesser 

- Det er ikke mere end 4 møder om året 

 

 

6. Næste møde  

Den 14.5. Kamma Døssing deltager i drøftelse af beskikkelse af værgemål.   

Desuden revision af forretningsorden efter nyvalg til rådet. 

  

 

7. Evt. 

Ledsageordning 

Kirsten tog udgangspkt. i historie fra Esbjerg Kommune, der har været i medierne.  

Lotte fortalte at noget lignende ikke praktiseres i Svendborg Kommune. Lotte og Gert bringer på på-

rørenderådets opfordring og perspektiver videre til Myndighed.  

 

Lotte og Gert vender tilbage ift. hvilken ramme, der er for ledsagelse i forbindelse med ferie hen-

holdsvis efter henholdsvis Servicelovens § 97 og § 85. 

 

Konsulentordning vedr. besparelser 

Socialafdelingen har ikke brugt sådanne konsulentydelser for at opnå besparelser på tilbud til bor-

gerne. Tidligere møde med et konsulentfirma handlede om arbejdstidstilrettelæggelse blandt medar-

bejdere og ikke om tilbud til borgerne.  

 

Kost – Hjemmelavet mad kontra færdiglavet mad 

Der var spørgsmål ud fra den aktuelle situation på Skovsbovej 103 til vægtningen mellem færdigla-

vet mad, som borgerne køber udefra, og mad lavet lokalt af beboere sammen med pædagoger på 

støttecentre.  

Pårørenderådet appellerer til, at der er fokus på at madlavning og fælles måltider er en vigtig del af 

det sociale liv på støttecentrene. Lotte fortæller, at oplevelsen er, at en del borgere ikke er interesse-

rede i at lave mad. Lotte tager dialog om dette i ledergruppen på botilbudsområdet. Desuden gen-

nemføres dialog om madlavning med beboere lokalt på de enkelte tilbud.     

 

Udtræden 

Bodil Vedsegaard meddeler, at hun træder ud af rådet ved pårørendearrangement til marts. Der skal 

derfor vælges en ekstra repræsentant til pårørenderådet i forbindelse med arrangementet, således 

at der er 3 pladser på valg. 

   


