Referat fra Brugerrådsmøde i socialpsykiatrien, Brønderslev kommune
Mødedato:

Den 7. december kl 12.00 – 13.30. Der er let Frokost til mødet

Sted

Det Blå Hus

Til stede
Ordstyrer:
Ulla

Inga, Rikke, Anni, Ulla, Johanne og Peter

Referent:
Peter

1. Godkende referat fra sidste møde
Godkendt.
2.

Tilbagemeldinger fra Lokalrådene vedr. Vedtægter for Brugerrådet og
Lokalrådene.
Inga har reviderede vedtægter med. Inga gennemgår rettelser. For brugerrådet: Der
skal være to afdelingsledere Rikke og Gitte. Ingen konsulent med, da der kun er en
konsulent for både handicap og psykiatri. Referent vælges for hver gang. Det skal
ikke i socialudvalget igen, da der er tale om små rettelser. Lokalrådet: Navne på
steder rettes m.m. Rettelser er godkendt af brugerrådet. Rettede vedtægter sendes ud
sammen med referat. Vi skal prøve at gøre brugerne opmærksomme på vedtægterne,
og de rettigheder der er for brugerne.

Faste punkter på dagsordenen:
3. Nyt fra stederne ved brugerrepræsentanterne.
 DBH: Vi laver dekorationer om torsdagen og julepynt. Der er juletur til
Frederikshavn i morgen. Vi er 18 deltagere. Sommerhus til næste år er fuldt
booket. Gitte og Johanne skal til Odd Fellow og fortælle om turene i sommerhus.
Lions har været her i går og spillet julemusik. Der er julemiddag og
nytårsmiddag. Vi kar fået ny praktikant, som hedder Ulla. Ungegruppen, Martin
er i praktik, så han repræsenterer ikke ungegruppen pt. De skal på bowlingtur.
Problemer med at folk ikke kommer til aktiviteterne, selvom de har meldt sig til.
 Hedelundsgade: De juler og har fået juletræ. De holder julefrokost 15/12.
 Hedebo. Intet, da Gerd og Simon ikke kunne komme i dag.
 Thorvaldsensvej: Der er pyntet til jul. Vi har pakkekalender. Vi skal have
julefrokost tirsdag 19/12. Vi har for tiden ingen elev.
 Mødestedet. De har været udflugt til storcenteret. Der har været julefrokost med
22 deltagere.
4. Ønsker om at dele referater fra lokalrådene.
For at få inspiration. Hedebo vil gerne dele referater. Ulla kunne være modtager af
referater. Referater fra lokalråd skal sendes til Inga, som formidler det ud til de
enkelte lokalråd. Ingas mail er: inga.lilian.eriksen@99454545.dk
5. Nyt fra Handicaprådet ved Peter.
 Sidste møde var 4/12, hvor handicapprisen også blev uddelt. Det blev
tidligere formand for handicaprådet Elly Henriksen, der fik prisen. Johanne
Knudsen fra Det Blå Hus var også indstillet ligesom 4 andre.







På møde 4/12 var der punkt vedr. vejledning til at håndtere borgernes
seksualitet på handicap og psykiatriområdet. Det vedrører dels, hvordan
personalet skal forholde sig til og støtte borgeren, og dels en beredskabsplan i
forhold til seksuelle overgreb og krænkelser.
Der var også punkt vedr. orientering om Handicap og Psykiatris nye pjece
”Retningslinjer for håndtering af borgernes økonomi i botilbud og ved
socialpædagogisk støtte”. Det drejer sig bl.a. om, hvordan medarbejdere skal
hjælpe borgere på botilbud og ved socialpædagogisk støtte i at håndtere
borgernes egen økonomi.
På møde 14/11 var desuden punkt om ændret praksis for borgeres betaling for
buskørsel i botilbud. Ankestyrelsen har bestemt at borgere fremover ikke skal
betale for kørsel i botilbuddets busser. På psykiatriområdet betyder det, at der
ikke længere må opkræves betaling fra beboerne for kørsel med Hedebos bus.
Indtægt på ca. 11.000 kr. fra beboerne skal nu dækkes ind via taksten, som
kommunen betaler for opholdet.

6. Nyt fra det politiske område ved Ole Jespersgaard.
Intet. Ole er på ferie. Inga har snakket med ham. Skulle hilse og sige tak for
samarbejdet, da Ole ikke fortsætter som formand for socialudvalget. Ny formand er
Martin Bech fra Venstre.
7. Ny viden, informationer, læring og uddannelse relateret til
Socialpsykiatriområdet.
 SIND vil oprette klub måske både i Brønderslev og Dronninglund. Der er
infomøder i DBH i 11/12 Brønderslev og Mødestedet i Dronninglund 9/12.
14/12 holder de møde med Gitte Velling.
 Der har været temadag i DBH. Der var mange der kom på banen. Afklaring
af hvad er borgernes ansvar, og hvad er personalets ansvar. Emnerne var
værdier, kerneopgave og samarbejde mellem personale og borgere. Vi har
fået en rigtig god ledelse, som hører hvad brugerne har af ideer og ønsker.
Der er en god stemning og godt samarbejde.
 SIND lilleskole vil SIND måske oprette undervisning, når de vil etablere sig i
kommunen.
8.

Evt.
 Johanne har fået besked om at brugerne har fuld indflydelse på indkøb af
inventar til huset.
 Johanne vil gerne have Lisbeth Zornig til foredrag. Man kunne gå sammen i
lokalrådene. Poul Nyrup har været her før. Ole Jespersgaard vil gerne snakke
med ham om, det var en mulighed.
 Næste møde. Dato bestemmes, når der er kalender for handicaprådet. Vi satser
på Thorvaldsensvej 14 i opgangsfællesskabet. Dato bliver i marts måned.
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