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Referat fra Husmøde i Det Blå Hus,  

Tirsdag, den 3. april 2018, kl. 12.30. 
 

 Valg af ordstyrer: Jan 

 Valg af referent: Peter 

 Sang: ”Den lille anemone”, nr. 13. 

 Sang til næste husmøde? ”Kom maj du søde milde” nr. 8. 

 Ny aktivitetsugeplan 

Vi får ny medarbejder Annette. Det betyder at der er lavet ny aktivitetsugeplan for at 

tilpasse denne til ekstra ressourcer. Man kan få undervisning i dansk, matematik, 

samfundsfag etc. om mandagen ved Ole og Annette. Johanne har på eget initiativ startet et 

nyt projekt med hygge om tirsdagen fra kl. 13.00-15.00 i Værestedet. Onsdag socialt 

samvær i værestedet. Kreativ om torsdagen er ændret til hele dagen. Fredag er der 

mulighed for kortspil og hygge.  Planen kører fra uge 16. 

 Oplæg fra Brugerpanelet 

Jane Goul fra Aalborg holder oplæg. Det drejer sig om en Nordjysk socialaftale. Man vil 

gerne have brugere med til at bestemme, hvordan fremtidige strategier skal planlægges. 

Her er fokus på områderne Sektorovergange mellem social- og behandlingspsykiatri og 

beskæftigelse. Man vil gerne danne en gruppe af op til 10 brugere. Møde 4 gange årligt. 

Psykiatri: hvordan får vi pårørende inddraget? Der er mulighed for at bestemme, hvordan 

tingene skal udformes. Workshops, temadage og arbejdsgrupper. Det er frivilligt at 

deltage. Man får ikke penge, men kørsel og bespisning. Næste møde: 3. maj 2018. Vi laver 

øvelse med at skrive post it om, hvordan man gerne vil have, at værestedet skal være. Der 

er fælles nøgleord for både personale og brugere. 

 Filmoptagelse i Det Blå Hus 

Vi vandt konkurrencen om samskabelse og brugerinddragelse med afsæt i Sofias historie. 

På den baggrund vil der Filmoptagelse i Det Blå Hus den 16. april kl. 11.00-14.00. 

 Springbræt-Festival 

Der er Festival igen i år torsdag den 17. maj. Vi lukker DBH og aktiviteter flyttes til 

Rhododendronparken. Husk at sætte kryds i kalenderen. I år tager vi højde for, at alle ved 

hvad de skal gøre. Der vil være boder i den runde pavillon fra DBH. Og Springbrættet 

sælger mad ved friluftsscenen. 

 Forlængelse af Ulla 

Ulla (som er i Virksomhedspraktik her i huset) er blevet forlænget til udgangen af maj 

måned. 

 Eventuelt.  

a) Hanne: Der er valg til Lokalrådet til næste husmøde. Alle kan stille op, dog under 

forudsætning af, at man skal komme jævnligt i huset. 
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b) Vedr. strejke: DBH er ikke udtaget til strejke eller lockout, siger Gitte V. 

c) Johanne gør opmærksom på, at man skal skylle sin egen tallerken af inden den 

kommer i opvaskemaskinen. 

d) Susanne synes, at vi har det godt nu. Det går den rigtige vej. 

e) Søren: Vi kunne lave en månedlig bogbyttedag. Man kunne komme med en bog, og 

så kan man vælge mellem de andres. Bøgerne er gratis. Afrika genbrug i Bredgade 

har gratis bøger. Evt. også ugeblade. Bente og Søren laver oplæg til 

fremgangsmåde.  


