Referat fra husmøde i Det Blå Hus
Torsdag, den 20.10.2016, kl. 12.10

















Valg af ordstyrer.
- Jan
Valg af referent.
- Peter
Sang: ”På loftet sidder nissen med sin julegrød”, nr. 62.
Sang til næste husmøde?
- ”Mormors kolonihavehus”, nr. 34.
Hvem tømmer postkassen? (Johanne)
- Der har været aviser for tre dage. Der er ingen faste der tømmer postkassen. Peter og
Johanne tømmer den for eftertiden.
Evaluering af Sindets Dag (Yvonne/Gitte) Hvad var vores oplevelse af dagen?
- Der var for mange mennesker i lokalet på Hedebo. Når vi har været i pavillonen har der
ikke været ret mange. En anden gang kunne vi bruge bostøttens lokaler. Man kunne lave
boder hos bostøtten og stole ude i cafeen, så man kunne sætte sig ned med en kop kaffe.
Der var mange der gik igen, fordi der var for mange mennesker.
- Alle synes dog, det var et flot arrangement. Det var flot, at der kom så mange. Bandet
spillede fint. Bodil synes, der var for lidt plads til boder. Elly ville gerne have fx et
foredrag om psykisk sårbare. Der kunne være nogle brugere, der fortalte om det at være
bruger og recovery. Bodil foreslår Ole Jespersgaard.
Praktikant i Bageriet (Morten/Gitte)
- Der kommer en praktikant i bageriet på mandag. Hun er fra Syrien. Det handler om at
lære sproget og inklusion på arbejdsmarkedet. Hun skal være her 4 uger.
Orientering på opslagstavlerne (kalender, arbejdstidsplan) (Gitte)
- På opfordring fra brugerne i huset har vi indkøbt en fælles kalender, som alle (både
brugere og personaler) kan skrive arrangementer ind i for at koordinere tingene. Der er
også ophængt hænger også en rullekalender, så man kan se hvem der er på arbejde.
Praktikanter i Det Blå Hus fra uge 43 (Gitte) Der kommer et par pædagog, der skal skrive
bacheloropgave. De kommer med input om, hvad vi kan gøre anderledes. Opgaven er fuldt
anonym. De starter på onsdag i næste uge. Der hænges arbejdsplan for dem op.
Dorthe (vores virksomhedspraktikant) bliver i Det Blå Hus.
- Vi kan tilbyde et job med løntilskud på 3 måneder. Dvs. at hun er her januar med.
Orientering om medlem, der ønsker at trække sig fra post i
Lokalrådet (Gitte)
- Bodil trækker sig som suppleant.










Nøglepolitik i Det Blå Hus (Gitte).
- Enkelte borgere i beskyttet beskæftigelse vil få en nøgle, da de møder ind og arbejder,
når personalet holder ferie og lignende. Ved særlige lejligheder kan øvrige låne en nøgle
fra den ene til den anden dag, hvis man ansøger om det og har særlige ønsker – dette
skal gøres i god tid. Gitte og personalet vurderer sagerne individuelt. Der er nu positivt
styr på hvem der har nøgle til huset, hvilket også skaber tryghed for de, som har en
nøgle. Alle til Husmødet giver udtryk for tilfredshed med udfaldet af punktet og den
endelige beslutning.
Det Blå Hus uden personale 17. november og 1. december (Gitte).
- Personalet skal have en fælles temadag i Kolding den 17. november. Vores nye
praktikanter kan eventuelt holde brugeråbent denne dag – det samme med den 1.
december, hvor der skal julehygges.
Der arbejdes i personalegruppen på ny struktur i Det Blå Hus (nye
tilbud … nye muligheder) (Gitte).
- Gitte opfordrer til, at alle brugere fremkommer med ønsker til, hvilket indhold der skal
være i ”Fremtidens Blå Hus”. Det kan være en mestringsgruppe eller psykoedukation.
Den 1/12 sætter personalet sig sammen for se på forslag fra brugerne – alle idéer kan i
sagens natur ikke imødekommes, men vil blive medtaget i vurderingen og
planlægningen. Der hænges en seddel på opslagstavlen, hvor alle kan skrive idéer/ønsker
på..
Gavekasse.
- Intet.
Nyt fra grupperne (pakkeri, bageri, skilte, værested, ungegruppe)
a) Pakkeri.
- Vi har travlt med bøger og badeanstaltens produkter. Der er ikke ret meget nyt.
b) Bageri.
- Vi har meget at lave. Der er ikke noget at klage over. Fødevarekontrollen har været her.
Bageriet går fra at være en detail- til en engros-virksomhed. Det bevirker skærpede krav til
produktionen og vil medføre en ombygning. Aktuelt indhentes der tilbud på dette, og når
Gitte ved noget, orienteres alle.
c) Skilte.
- Intet
d) Værested.
- Pia er meget optaget af og interesseret i, at alle brugere fremkommer med de ideer, de har
samt deltager aktivt i opgaverne i huset. Hun har derfor udarbejdet en oversigt over opgaver
i eksempelvis køkkenet, som alle kan skrive sig på – således hjælpes alle om opgaverne,
fremfor at kun enkelte påtager sig hele ansvaret.
- Herudover er der nu som et sundhedsfremmende tiltag og på opfordring lavet en
frugtordning. Man kan købe frugt for 3,- kr. Frugtkurven står fremme.
- Opvask om onsdagen efter kaffen. Det er de samme der har tjansen. Vi kan skiftes om det.
Vi vasker op umiddelbart efter kaffen, når folk er til stede.















e) Ungegruppe.
- De er ikke så mange. De har været i kælderen og rydde op og sportsudstyr fra BIFOS vil
de gerne have flyttet. De vil gerne have internet dernede. De arrangerer tur til Kunsten i
Ålborg i weekenden. Pia synes, det er nogle rigtige hyggelig aftener. Det er svært at komme
i Værestedet for de unge. Måske med strukturændringer der kan komme flere. Der er 6-7
faste der kommer i ungegruppen. Der har været 2 nye til rundvisning.
Nyt fra BIFOS.
- Vi holder efterårsferie i uge 42. Aktiviteter starter op igen mandag 24/10. Vi holder
vores eget efterårsstævne mandag 31/10 i Brønderslev hallen fra kl. 9.30. Kom og kig
på!! Resterende stævner i 2016 er: Julestævne i Hjørring. Mandag d. 5. december 2016.
Og Julefodbold i Aalborg. Fredag d. 16. december 2016. Vi vil gerne have opslag om
idrætsarrangementer.
Nyt fra Rejseforeningen.
- Vi sælger lodsedler, men det er ikke så let. Vi er i gang med at lave en gruppe, der
sammen kan planlægge sommerhusturen til næste år. Johanne (og Yvonne) samt Peter
har været på et fundraising kursus. Udlandstur er måske tvivlsom pga. af for få midler.
Cafe Kox kunne måske sælge lodsedler. Man kunne også høre detailvirksomheder i
byen.
Nyt fra Lokalrådet.
- Vi havde to suppleanter med til sidste møde. Alle repræsentanter skal snakke med
brugerne om ideer til Det Blå Hus. Vi vil gerne involvere alle aktivt. Vi skal huske at
kigge på opslagstavlerne. Måske farverig huskeseddel på bordene, som en daglig
reminder. Ved spisningen kunne personalet tillige orientere om arrangementer og møder.
Nyt fra Brugerrådet.
- Der har ikke været møde.
Nyt fra Handicaprådet.
- Der var møde 11/10 2016. Mødet foregik på center for velfærdsteknologi i Ålborg. Vi
fik rundvisning på centeret. Det var fortrinsvis hjælpemidler til fysisk handicap. På
mødet blev behandlet ”Rammeaftalen for 2017 for specialundervisning og det
specialiserede socialområde”. Rammeaftalen skal sikre den fælles koordinering af det
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland. Der var
fokus på borgere med svære spiseforstyrrelser og udbuddet af tilbud til unge
stofmisbrugere i Nordjylland. Der er blevet aftalt en udgiftsreduktion på i alt 5 % frem
mod 2020 på rammeaftaletilbud.
Nyt fra Aktivitetsudvalget.
- Der har ikke været møder. Der skal snart være møde. Yvonne tage initiativ til det.
Nyt fra ledelsen.
- Husk at reservere fredag, den 2. december til fælles julefrokost i huset. Se i øvrigt
tidligere punkter i dette referat.
Eventuelt.
a) Jan vil gerne have mobile pay. Det er ved at blive undersøgt, men det tager lang tid.

b) Bodil vil gerne have let morgenmad fælles, når folk møder om morgenen. Det skrives på
som ide.
c) Johanne vil lave seddel mandag, onsdag og fredag med opgaver til oprydning i rygeskur
og om sommeren ude på terrassen. Det kan også være opgave for ungegruppen hver tirsdag.
d) Gitte nævner, at vi skal sige farvel til Sussie (vores virksomhedspraktikant) og takke for
hendes indsats. Vi har været meget glade for hende. Sussie vil gerne være frivillig i
strikkeklubben indtil, at hun skal i flexjob. Johanne overrækker blomst til Sussie. Bente har
blomst med fra personalegruppen.

