
Referat fra Bruger- og aktivitetsrådsmøde d. 8/6-2022 
 

1. Valg af ordstyrer og referent: 
Linda er ordstyrer og Maria er referent 
 

 

2. Tilstede: 
Alle er tilstede 

 

3. Godkendelse af referat fra sidst: 
Godkendt 

 

4. Punkter fra Linda: 

1.Økonomi 

Det er fint pt og der er fin balance, og vi ved der kommer besparelser i 2023 som vi 

bliver informeret om i august. 

 

2. Normering 

Pt er vi flere personale end der er normering til, og det er på baggrund af at der er 3 

beboere der er flyttet ud, og der er 2 borgere der flytter ind i juli måned. Det gør vi 

ikke noget ved nu, da vi går en sommerferie i møde og der skal ligges 

sommerferieplaner. 

 

3. Revideret udkast til husdyrspolitik 

Husdyrspolitiken er godkendt med en enkelt rettelse, brugerråds-repræsentanter 

fremlægger den reviderede husdyrspolitik i boafsnittene.   

 

Onsdag D. 15-6 kl. 14.00-15.30 kommer arbejdsmarkeds – psykiatri- og 

handicapudvalget på besøg. De kommer ca. 7 personer. De skal have en rundvisning 

i hele huset, høre om huset, møde nogle medarbejdere og evt. Bruger- og 

aktivitetsrådet og Tenna kommer og holder et oplæg om, hvordan hun via støtte fra 

Socialpsykiatrisk Center Syd er blevet i stand til at flytte herfra og komme i gang med 

en uddannelse. 

 



Referat fra Bruger- og aktivitetsrådsmøde d. 8/6-2022 
 

Punkter fra bruger- og aktivitetsrådet 

1. For meget færdiglavet mad  

På grund af den økonomiske situation globalt, er der pt en prisstigning på alle 

fødevarer på 10-15% men på trods af det har ledelsen valgt ikke at lave 

prisstigninger på nuværende tidspunkt på maden i cafeen, i forvejen giver køkkenet 

et underskud, så hvis al maden skal laves fra bunden af vil det kræve mere personale 

og det er der ikke råd til. Overordnet set laves hovedparten af al maden fra bunden. 

Pt mangler der et personale i køkkenet, der er slået en stilling op men det er altid 

godt at der er beboere og bruger der kommer og giver en hånd med. 

 

2. Ugeplaner for hvem der arbejder aften/nat 

Nattevagterne kører i faste turnus, og det blev taget op dengang der var 
vikarbureau, men det er på plads nu. 
 

I forhold til ugeplaner er der rejst, at der igen ønskes drøftelse i forhold til at man 
har behov for at vide, hvem der kommer til støtte. Vi har talt om fordele og ulemper 
ved, at der står personalenavne på ugeplanerne. Nogen kan håndtere og andre kan 
ikke, når der opstår ændringer i forhold til fx sygdom.  
Brugerrådet ønsker at gå i dialog med alle beboerne om, hvordan de oplever det er, 
og at få udleveret ugeplaner uden der står personalenavne på, om hvem der 
kommer og giver støtte, og dette gør vi via et spørgeskema på papir, og det skal 
sikres at alle beboere bliver hørt. 
Deadline 1. Juli. 
 

3.  Uoverskuelig opslagstavle 

 Vi oplever at de to opslagstavler ved cafeen er uoverskuelige, og svære at finde 
system i. Der ønskes at få gjort de to opslagstavler med overskuelige, og det vil 
brugerrådet stå for sammen med medarbejderen fra aktivitetstilbuddet.  

Bruggerrådet laver en ”Vigtige informationer” tavle med ting som hvem vi er i rådet, 
Linda mm. Dette kan nås inden næste brugerrådsmøde.  
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4.  Info om kontortid, generalforsamling og synlighed 
 
Kontortiden ligger hver anden torsdag i lige uger kl. 18.30-19.30 hvor borgere kan 
komme og få en snak med brugerrådet og forslag til emner på dagsorden mm. 
 
Der afholdes generalforsamling d. 2. september kl. 10-12 og der sendes en 
dagsorden ud 1 måned før.  

Angående synlighed har vi aftalt kontortid, opslagstavler, dialog med beboere og 
mere højere informationsniveau. 
 
 

5. Evt.: 
Der må IKKE ryges på andre udearealer end det der er sat af ved bænkene. Heller 
ikke ude foran cafeen.  

Der undersøges hvad der kan laves at ting som ligger i kreativ og der trænger til 
oprydning og struktur i kreativ, og det vil bruger- og aktivitetsrådet stå for. 

Der er et ønske om en mere overskuelig oversigt over hvordan huset er indrettet, 
hvordan beboerne bor og hvor de forskellige lokaler er.  

 
Evaluering af bruger- og aktivitetsrådsmødet.  
Maria synes det har været godt og det har været rart at få alle tingene op. 

Lasse synes det var fint, vi kom godt rundt om det hele og der er blevet sagt ting 
som er gode og hvad vi kan gøre. 

Brian synes det har været hyggeligt, og vi har fået fat i nogle tin og arbejdet med 
dem. 

Steen synes det har været et godt møde med en god tone. 

Jan synes det har været fint. 

Linda synes som altid det har været dejligt at være sammen, der er god stemning og 
vi er kommet omkring relevante emner og får sat handlinger på. 
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