Referat fra Husmøde i Det Blå Hus
Tirsdag, den 2. april 2019, kl. 12.30.






Valg af ordstyrer: Jan
Valg af referent: Peter
Sang: ”En sømand han må lide”, nr. 41.
Sang til næste Husmøde? ”Kom maj du søde milde”, nr. 8.
Nyt fra grupperne (Pakkeri, Bageri, Skilte, Værested, Ungegruppe)
o Pakkeri: Vi har travlt og der er forklæder overalt, som vi skal tage tryklåse af.
Maskinen hertil gik i stykker, men er lavet nu.
Vi er i gang med at lave højbede og drivhus i haven. Bente har rykket for levering af
drivhuset, der ikke kom mandag som lovet. Det er irriterende, også fordi Karsten
(medarbejder fra Springbrættet) går på ferie snart. Det fungerer rigtigt godt med
projektet omkring haven, og der er et godt samarbejde.
o Bageri: Vi har travlt som vanligt, og meget ferie skal afvikles inden 1. maj. Vi har
haft uanmeldt tilsyn fra Fødevarestyrelsen i dag, og vi har nu generhvervet en ELITE
SMILEY 😊 En stor hånd og ros til Bageriet.
o Skilte: I går ved lukketid kom der en kunde henvist fra Stark, der skulle have lavet
skilt. Vi er åbenbart blevet kendt i byen!
o Værested:
 Påskefrokost
17/4. Sidste tilmelding var i går, da vi er på ferietur til Viborg i næste uge.
Prisen er 100 kr.
 Påskedekorationer
I kreativ mandag d. 15. april om eftermiddagen. Vil gerne have tilmeldinger.
 Royal Run
I uge 23. (2. pinsedag) løbes der Royal Run i blandt andet Aalborg.
Springbrættet laver deres eget løb i Rhododendronparken, som der er
stemning for, at Det Blå Hus kobler sig på. Det bliver fredag den 7. juni, og
der kommer nærmere info. Da det dog er et royalt løb, så opfordres man til
at møde op i det fineste tøj, og det er tilladt at gå, hvis man bedre kan det,
end at løbe.
 Tilmelding til foredrag med NIARN i august 2019
Der er lavet en plakat med invitation til alle borgere i socialpsykiatrien. Det
er gratis at deltage for borgerne, men kræver tilmelding. Man kan også købe
sandwich ved Venneforeningen, der står for forplejningen. Sandwich skal
bestilles og betales ved tilmelding (til Johanne). Når vi ved hvor mange der
endeligt melder til, så kigger vi på muligheden for at åbne arrangementet
for tilmelder eksternt (dog mod betaling).
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 Påske, åbningstider
Der er lukkedage i påsken. Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag.
 Virtual Reality på Springbrættet
Pia fortæller om, at hun og Tina har været på Springbrættet for at afprøve
deres nye grej, og det er rigtigt sjovt. De var under vand, i tivoli og i
rutsjebane. Det Blå Hus er velkomne til at bruge det i grupper. Der kommer
en form for bookingsystem. Hvis man har højdeskræk kan man udfordre
denne, og hvis det bliver for overvældende en oplevelse, så kan man bare
lukke øjnene.
 3 pædagogstuderende i huset
Vi har fået tre pædagogstuderende, der skriver bachelor, de skal være her i
alt 17 dage. De præsentererede sig på Husmøde.










o Ungegruppe: Det kører fint. Ungegruppen kommer også i værestedets almindelige
åbningstid. Folk kom efter aftensmad om fredagen. Det var fint.
Nyt fra BIFOS: Vi skal til Ålborg Cup næste tirsdag 9. april. Vi starter uden for på Hedebo
onsdag 1. maj med fodbold og gåtur. Vi har forhåndstilmeldt 15 til Idrætsfestival. Endelig
tilmelding først i maj. Måske kan vi få to personaler med fra Hedebo, så der kan komme
flere med fra Hedebo.
Nyt fra Venneforeningen. God generalforsamling. Vi fik et nyt medlem. 1-2 er gået ud, så
stadig fint medlemstal. Viborg tur og Tyrkiet tur. Sommertur til Løkken.
Nyt fra Lokalrådet. Man kan hæve emner til Brugerrådet, så man kan få politisk
bevågenhed. Især, hvis det er noget, der vedrører noget på overordnet niveau.
Nyt fra Brugerrådet. Johanne siger, at vi har for lidt plads som vanligt. Vi sår frø med
forslag om mere plads. Måske lykkedes det på et tidspunkt.
Nyt fra Handicaprådet.
Der var sidst møde 26/3 2019. Et pkt. på dagsorden var velfærdsteknologi. Et projekt går
ud på at bruge en teknologi, som hedder Sekoia, hvilket er et digitalt hjælpeværktøj til
både pleje-og handicapsektoren. Sekoia består af touch skærme dels til medarbejderne og
dels til borgerne. Det bruges til at mindske kontortid og øge borgertiden. Sekoia erstatter
bl.a. de gule lapper/post-it ’s, der ofte blev brugt før i tiden, da al information er samlet ét
sted. Sekoia letter dokumentation, da alt dokumenteres i Sekoia, og der er integration med
Nexus, så der på sigt ikke dobbelt dokumenteres. Borgerdelen giver borgerne mulighed for
at kommunikere med deres pårørende, som kan sende videoer/billeder. Sekoia er blevet
implementeret på handicapområdet fra og med 2015. I 2019 bliver det også
implementeret i psykiatrien, bl.a. på Hedebo.
Nyt fra Aktivitetsudvalget.
Der er Viborg tur tirsdag 9/3. Der er planlægningsmøde vedr. pårørendedag.
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Nyt fra ledelsen.
Vi har haft Socialfagligt tilsyn i sidste uge. Den tilsynsførende konsulent gav udtryk for, at
Det Blå Hus er et fantastisk sted. Der kommer en skriftlig rapport, og den bliver tilgængelig
for alle borgere i tilbuddet.
Vi har holdt åbent hus for Hedebo, og fortsætter med åbent hus for bofællesskaberne på
torsdag. Beboere og personaler fra Hedebo var begejstrede, og der er interesse for at
bruge DBH. Der er tre beboere meldt til fællesspisning fredag aften, og flere viser interesse
for at komme i beskyttet beskæftigelse i Værestedskøkkenet. Gitte anerkender os alle
meget for måden, hvorpå vi tager godt imod nye.
Socialpædagogisk støtteteam har forespurgt på muligheden for at låne lokaler i det Blå hus
om eftermiddagen til gruppestøtte fremover.
Vi ses til Springbrætfestival den 10. maj 😊



Eventuelt.
a) Der skal betales halvdelen til sommerhustur 5. april.
b) Annette og Tina er blevet uddannet yoga-instruktører. De foreslår, at vi til næste
Husmøde afprøver nogle øvelser (hvilket der er stemning for), ligesom den nye
læring også kan bruges ifm. motion i Sundhedshuset om torsdagen og i
mestringsgruppen om mandagen.
c) Mestringsgruppen er aflyst 8. og 15. april. Vi starter op igen efter påske med sidste
3 gange.
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