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Referat fra Bostederne Randers Syds pårørendemøde. 

 

Torsdag d. 7. nov. 2019 Kl. 19.00 – 21.00.  

på Neptunvej. 

 

 

Deltager er: Ole Bach, Lisbeth Hansen, Tina Kongsbak, Karin Kuch -Nielsen, Anne-Lise Andersen, 

afd. leder Tove Adamsen, afd. leder Mette Krause og leder Hanne Vittrup. 

Afbud: Karin Kuch-Nielsen. 

 

Referent: Tove    Ordstyrer:  Ole 

 

 

1. Opsamling på ideer og drøftelserne fra pårørende aftenerne vedr. 

Pårørendestrategien. – se vedlagte ref. Fra de to pårørende aftener på for 

henholdsvis pårørende fra Bostedet Høvejen og pårørende fra Bostedet 

Neptunvej. 

Fase 5 punkterne – er sammenskrevet for begge møder.  

De lavt hængende frugter tager vi først.  

Høvejen: 

Det skal drøftes om der skal en opslagstavle op til informationer i forgangen.  

Mette indkalder pårørenderådsmedlemmer på Høvejen, og der arbejdes med fase 5 

punkterne. 

Neptunvej: 

Der blev drøftet, hvad en årskalender kunne indeholde.  

Fælles på de to steder: En mail sendes ud om hvilke aktiviteter + små 

informationer omkring livet på stederne – mailen sendes efter behov.  

Tove indkalder pårørenderådsmedlemmerne på Neptunvej og vi arbejder med fase 

5 punkterne.   

Hanne inviteres med på begge møder.  

På næste pårørenderådsmøde opsamles punkterne og aftalerne fra de to 

arbejdsgrupper på henholdsvis Høvejen og Neptunvej. 

Det blev aftalt at Tina udarbejder en indbydelse til pårørende cafe på Neptunvej.  

 

2. Tilsynsrapporten fra Socialtilsynet Bostedet Høvejen. 

Der har været tilsynsbesøg på Høvejen og der er nu kommet en rapport efter at 

rapporten har været i høring. Der er lagt mærke til mange gode ting der fungerer 

godt på Høvejen. Vi drøftede også at der var givet 3 opmærksomhedspunkter, hvor 

der skal udarbejdes handlingsplaner for, hvordan vi vil forbedre dem. Rapporten er 

tilgængeligt på tilbudsportalen. 
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3. Orientering om og drøftelse af kvalitetsstandarden for Botilbud til Voksne som 

skal på næste Socialudvalgsmøde. – Hanne orienterer om ændringer fra 

tidligere standard. 
Socialudvalget har sendt kvalitetsstandarderne til høring. Høringssvarene skal 

behandles på udvalgsmøde i dec. Kvalitetsstandarder beskriver, hvorfor og 

hvordan og hvilket indhold Randers kommune beslutter, der skal være i den 

forskellige ydelser, der kan tilbydes.  

Vi har på mødet fortalt om ledsager ordningen – generelt er det kun noget 

sprogligt, som er forskellen fra den forrige kvalitetsstandard. Den eneste ændring 

er at det fremover er hver 2. år, der skal vurderes og ellers hvis der er ændringer i 

borgerens funktioner. Den giver god information om, hvordan ledsagerordningen 

udmøntes.  

Vi taler om kvalitetsstandard for botilbud for voksne. Nu er det beskrevet at 

rengøringens standarden på tilbuddene skal vurderes på lige fod som 

ældreområdet. Ved hospitals besøg er det hospitalet, som skønner, om der skal 

være ”kendte” medarbejdere med. Og så betales det derfra. 

Det understreges nu at borgerne skal tilbydes 7 dages fælles ferie. Ligeledes er det 

beskrevet at det er Bostedet, der vurdere om der kan tilbydes selvbetalt ferie 

derudover. Vi har givet høringssvar på, at ikke alle borgere ønsker overnatning og 

vi syntes, at de skal tilbydes enkelte dage.   

   

4. Orientering fra ledelse og udvalgsmedlemmer: 

- Fra beboerrådet.  
- Møbler på Neptunvej – der købes nye møbler og et bord ud til Knasten. 

Fælles beboerråds møde den 27.11.2019. På Høvejen – der blev talt om 

brugertilfredsheds undersøgelse.     

      

- Samarbejde med LEV.  

Ole har modtaget en check på 4000 Kr. fra Lions Club Gl. Estrup som tilskud til   

LEVs Juletræsfest, som afholdes d. 30.12.2019 i Randers Hallen  

 

- Aktiviteter på Bostederne. På næste møde. 
 

- Status på besættelse af stillinger på Bostedet Neptunvej.  
- Der er to stillinger besat på Neptunvej – i team 4 er ansat Dina. Maria er tilbage i 

team 6 efter barsel. Og i team 1 er ansat Charlotte som er tidligere medarbejdere 

på DAC.  

 

- Socialtilsynsbesøg på Bostedet Neptunvej.  
Tilsynsbesøg den 18.11.2019. Pårørende kan komme fra kl. 12-12.30.  

 

- Seneste nyt fra udvalgsmedlemmerne. 
Intet nyt. 
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- Status budget 2019. 
Der laves endelig status i næste uge, der bliver et mindre underskud samlet set. Fra 

1.1.2020 skal dagtilbuddet samles med CBR, mestringsvejlederne og de små 

bofællesskaber. Det kommer til at hedde lærings og kompetence center. 

Bostederne får ikke en besparelse i denne omgang.  

 

- Status på budgetforhandling 2020. 
I Omorganiseringen til Lærings-og kompetencecenteret er der indlagt en 

besparelse, som den eneste på tilbudsområde i Handicapafd. 

 

- Bruger- og pårørende tilfredshedsundersøgelsen.  
Der kommer en mail med et spørgeskema, hvor der skal scores og gerne må skrive 

kommentarer til. Vi er interesseret i at så mange som muligt svarer, så flest mulige 

står bag holdningerne omkring tilfredsheden på tilbuddene. 

Der er en brugertilfredshedsundersøgelse for borgere, hvor konsulenter fra 

Rambøll kommer og interview borgerne på tilbuddene eller de kan vælge at 

besvare spørgeskemaet skriftligt. I løbet af de kommen uger.   

 

Evt: 

- Håndbold om lørdagen, det er svært med fleks taxa, det fungerer ikke optimalt. 

Borgerne betaler ikke til en bus ordning på bostedet. Hanne og Mette Birkmose 

arbejder videre med de dilemmaer der er ifm. buskørslen. Vi håber, at det kommer 

til at lykkedes.   

- Bål hytte på Høvejen, der er to steder, hvor det kunne være aktuelt, at den 

placeres. Vi søger fondsmidler til at få lavet fundamentet. Lisbeth ringer og finder 

ud af hvilket fundament der skal til.     

- Neptunvej har fået 10.000 kr. fra en pensionist forening der nedlægger sig selv. 

Der arrangeres en forårsfest, dato kommer – hvor vi køber levende musik eller 

andet undeholdning.    

- Hjemmesiden mangler at blive opdateret. På næste møde ser vi på den sammen.        

            

Punkter til næste møde torsdag d. 30. jan. kl. 19.00 – 21.00 på Høvejen 

 

- Forskningsprojekt ”Værdiskabende udvikling af organisatorisk samspil” 

- Handicapplanen, inddragelse af borgere pårørende og fagpersoner samt den videre 

proces. 

 

 
 

 

 


