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Referat fra Bostederne Randers Syds pårørendemøde. 

 

Torsdag d. 30.jan. kl. 19.00 – 21.00 på Høvejen 

 

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

afd. leder Mette Krause og leder Hanne Vittrup. 

 

Referent: Mette    Ordstyrer:  Ole 

 

 

1. Opsamling på punkter og aftaler fra de to arbejdsgrupper vedr. 

pårørendestrategien på Bostedet Høvejen og Bostedet Neptunvej.  

Neptunvej har lavet en tavle, hvor informationer hænges op. Tavlen hænger ved 

indgangen, hvor der også er en 3 måneders kalender. 

Der sendes mail ud til alle pårørende med opslag vedr. aktiviteter. 

Der afholdes sommerfest med arbejde i sansehaven. Der er afholdt en åben cafe for 

pårørende i december måned. Desværre kom ingen til arrangementet. Der afholdes 

møde med Tove først i 2020 om det viderearbejde om pårørendestrategien. 

 

Høvejen sender mails ud med informationer og om kommende arrangementer. 

Høvejen har lavet en flyttemappe som bruges ved ind og ud flytninger, så 

forventningen med nye pårørende afstemmes. Høvejen skal aftale dato for cafe møde. 

 

 

2. Handicapplanen, inddragelse af borgere pårørende og fagpersoner samt den 

videre proces. 

Handicapplanen 2.0 er ved at blive sammenskrevet. Der er 3 hovedoverskrifter med 

underpunkter. Hovedpunkterne hedder "Fortsat udvikling af tilbuddene” 

”Sammenhæng i indsatsen” ”Øget mestring i eget liv”. Der arbejder videre med 

indsatsområderne. 

 

3. Afregning af kost refusion samt afstemning/kontrol af afmelding.(pkt.fra Tina). 

Status på arbejdsgruppen vedr. køkkendrift på Socialområdet v. Hanne 

Der er intet nyt fra arbejdsgruppen vedr. køkkendrift. Hanne orienterer når der er nyt. 

Medarbejderne skal framelde borgerne fra kost såfremt det er varslet fra borgere og 

pårørende. 
 

4. Høringssvar vedr. busruter. – se vedhæftet høringssvar  
Høringsfristen er slut. Der er sendt høringssvar fra pårørenderådet og fra Bostederne, 

hvor konsekvenser af forringelserne for borgerne på bo og arbejdssteder beskrives.  Vi 

afventer en afgørelse på de kommende busruter.                   

   

5. Orientering fra ledelse og udvalgsmedlemmer: 

- Fra beboerrådet.  



Bo- og aktivitetstilbuddene  
Randers Syd 
Bostedet Neptunvej   
Bostedet Høvejen 
Dronningborg Aktivitetscenter 
Randers Kommune  
 

 

 

2 

 

På Neptunvej starter en ny organisering med at der afholdes husmøder i de 6 

enheder, en gang om måneden. Fremover holder Mette og Tove 

beboerrådsmøderne med beboerne. 

      

- Samarbejde med LEV.  

D. 20 februar afholdes LEV´s generalforsamling på Aktivitetscenter  

Randers. Medlemmerne fra pårørenderådet opfordres til at deltage. 

Der er stor ros til Neptunvej for stor opbakning til LEVs juletræsfest. 

 

- Aktiviteter på Bostederne.  
Ledsagelse på botilbuddene for 2020 udleveres. Dette er nogle af de generelle 

aftalte aktiviteter, der er på Bostederne. Det er ikke forventeligt at alle deltager i 

alle aktiviteter, da aktiviteterne er frivillige og udfra egen lyst.  

 

- Forskningsprojekt ”Værdiskabende udvikling af organisatorisk samspil”  

Høvejen har deltaget i et forskningsprojekt om distribueret ledelse. Vi er udvalgt 

sammen med sundhedsområdet og politiet, hvor vi har undersøgt, hvordan vi 

arbejder med uddelegerende opgaver.  

 

- Status på besættelse af stillinger på Bostedet Neptunvej samt leder stillingen 
Neptunvej slår i nærmeste fremtid 3 stillinger op, 2 pædagoger og 1 social og 

sundhedsassistenter. Der er flere medarbejdere der går på pension/efterløn, i 

indeværende år. Stillingerne opslås løbende.  

Lederstillingen ved bostederne Randers syd er p.t. slået op til besættelse pr 1.4.20. 

Hanne vil sende et brev ud til både pårørende og borgerne i nærmeste fremtid med 

orientering om at hun går på pension. 

Der afholdes afskedsreception d. 20 marts, hvor pårørenderådet inviteres. 

 

- Neptunvejs Tilsynsrapport efter Socialtilsynsbesøg d. 18.11.2019  
Neptunvej har fået en rigtig flot tilsynsrapport tilbage efter deres besøg på 

tilbuddet. 

 

- Ansættelse af ny Aktivitets- og fritidskoordinator. 

Mette Birkmose er ansat som ny leder for mestrings vejlederne og de små 

bofællesskaber. Der er afholdt ansættelsessamtaler for en ny fritids og 

aktivitetskoordinator og vi får snarest besked om, hvem der bliver ansat. 

 

- Seneste nyt fra udvalgsmedlemmerne 
Intet nyt 

 

- Status budget 2019 og 2020. 
Budget 2019 endte med et minus på 150.000 kr. I 2020 har vi samme budget som i 

2019. 

- Bruger- og pårørende tilfredshedsundersøgelsen.  
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Intet nyt. 

   

6. Punkter til næste møde Torsdag d. 23. april kl. 19.00 – 21.00 på Neptunvej 

 


