Pårørendemødereferat d. 15. marts 2017
Valg af ordstyrer og referent.
Kirsten Flink er valgt til ordstyrer. Kim Bing er valgt til referent.

Ny Voksenområdeleder:
Indledningsvis præsenterede Anne Brauner sig for pårørenderådet. Anne har kort fortalt om sit hidtidige
virke, ledelseserfaring og om hendes ambitioner og ønsker for udviklingen af voksenområdet; styrkelse af
borgernes selvbestemmelse og fagligheden, herunder etiske fagbegreber.

Godkendelse af referat fra 24. november:
Referatet er godkendt.

Punkter til dagsorden:
Opfølgningspunkter til referatet fra d. 24. november
Servicebeskrivelsen for kørsel er i fortsat støbeskeen, og der er således ingen ændringer siden sidste
pårørendemøde. Af samme årsag bliver der fortsat ikke opkrævet betaling for kørsel før servicebeskrivelsen
foreligger.
Udkastet til retningslinjer for håndtering af fysisk tilskadekomst præsenteredes for de fremmødte
pårørende til gennemlæsning med ønsket om feedback i forhold til ordlyd og indhold.
Der spurgtes ind til, hvordan alle medarbejdere skal præsenteres for og blive fortrolige med
retningslinjerne.
Når vigtige retningslinjer eller betydningsfuld information skal præsenteres for alle medarbejdere på tværs
af teams og områder, vælger man fra ledelsen side typisk at formidle via et fælles, internt vidensorgan, fx
det ugentlige medarbejdernyhedsbrev og/eller via fællesmail til samtlige medarbejdere. Desuden vil
teamlederne uddybe sådanne punkter på teammøder, således at der sikres god forståelse og formidling.
Grundet tekniske vanskeligheder har det desværre ikke kunnet lade sig gøre at udsende månedlige
nyhedsbreve fra Aktivitets- og samværstilbuddet via mail. Aktivitets- og samværstilbuddet håber på at
kunne udsende månedsbrev i papirform med start i april.
Oprettelsen af søskendenetværk er løbet ud i sandet, og der vil blive brug for nye kræfter, hvis oprettelsen
skal realiseres.
Nyt fra ledelsen
Som informeret om på sidste pårørendemøde søsætter ACV et kompetenceudviklingsforløb ved navn
”Autisme-akademiet”.
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Således skal fastansat personale med start fra 1. maj gennemgå enten efteruddannelse i et pædagogisk
diplom-modul (fremover benævnt ”PD-modul”) eller et fagspecifikt kursus under den fælles overskrift
”social-kognitive udviklingsforstyrrelser”.
Pædagoger og lærere vil skulle gennemgå PD-modulet. Pædagogmedhjælpere tilbydes enten samme PDmodul eller et fagspecifikt kursus, afhængig af en individuel vurdering foretaget af uddannelsesstedet,
University College Sjælland. PD-modulet og det fagspecifikke kursus vil stort set være identiske. En
nævneværdig forskel er dog, at PD-modulet afsluttes med eksamen. Hovedemnerne for både PD-modulet
og det fagspecifikke kursu vil bl.a. være nyeste viden om og forskning i autisme, lovgivning, etik i en
overordnet humanvidenskabelig ramme og etik i pædagogisk praksis.
Autisme Center Vestsjælland er først og fremmest et hjem for borgerne og en skole for eleverne. Derfor vil
man opleve, at der ikke opsættes skilte eller flag med ACV-logo ved de nyopførte boliger på Rosenkildevej
101. Det overvejes også at bortfjerne skilte/flag på andre af ACV’s områder. Det vil være naturligt at
borgernes og elevernes medbestemmelse bliver afgørende – nogle borgere er glade for tilstedeværelsen
for logoet, andre ikke.
Som det fremgår af socialtilsynets rapport, er de fysiske rammer i de nuværende aktivitets- og
samværstilbudsbygninger nedslidte og uegnede til brug i det omfang de for nuværende benyttes i. Det er
derfor glædeligt, at ACV nu er blevet tilbudt nye faciliteter; parterren på Rosenkildevej 83, som der vil blive
oprettet aktivitets- og samværstilbud i. Når dette sker, vil der blive foretaget en renovering af Rosenkildevej
77, som hidtil har huset det tidligere Dagtilbud 2.
Ledelsen har grundet opprioritering af andre arbejdsopgaver valgt at udskyde Familiedagen til efteråret.

Tilsynsrapporten 2016 fra Socialtilsyn øst
Kirsten Flink fortæller om henvendelse fra Socialtilsynet, som har bedt pårørenderådet om at indhente
besvarelser fra den øvrige pårørendegruppe. Kirsten fortæller desuden om den rolle, som pårørenderådet
har haft i forhold til indhentning af pårørendeperspektiv på emner som samarbejde, §104 med boteam o.l.
Det efterlyses fra pårørenderådet, at ledelsen i større omfang informerer om, hvilke områder der arbejdes
aktivt med at skabe udvikling inden for.
I tråd med Socialtilsynets anbefalinger har voksenområdet udarbejdet indsatsplaner for borgernes
uhindrede adgang til egne ejendele. Således vil døre til borgernes skabe og skuffer og teamenes køkkener
som udgangspunkt være ulåste. Tiltaget skal ses som en styrkelse af borgernes selvbestemmelse og
råderet.
Tidligere har man vurderet at en sådan uhindret adgang ville kunne stresse eller forvirre en lang række
borgere, særligt borgere der modtager stor støtte. På baggrund af omsorgsdragelse og hensynet til disse
borgeres sårbarhed har deres ejendele – i individuelt tilpasset omfang - været aflåst.
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ACV’s rådgivning er blevet udvidet med flere fagfolk, og Rådgivningen vil fremover komme til at spille en
central rolle i understøttelsen af det pædagogiske arbejde.
Senere i år opstarter ACV’s tale-høre-konsulenter et sprogscreeningforløb for ACV’s borgere.
Sprogscreeningen har til formål at give et fagligt nuanceret billede af den enkelte borgers sproglige
forudsætninger, dvs. afdække såvel borgerens sproglige forståelse som den sproglige udtryksfærdighed.
Det er ACV’s målsætning, at sprogscreeningerne vil give et styrket udgangspunkt for kvalificeret at kunne
tilbyde borgene de bedst mulige kommunikative rammer og hjælpemidler og derigennem styrket mulighed
for at kunne have indflydelse på egen tilværelse.
Med virkning fra medio 2017 vil de pædagogiske medarbejdere modtage fast faglig supervision og sparring.
Fagfolk fra rådgivningsteamet vil have deltagelse i teammøder, ud fra en ambition at styrke den
fællesfaglige indsats for vores borgere.

Sikkerhed og tryghed for beboere på fællesarealer inden - og udendørs V/Pia Mørch
Punktet bortfalder, da Pia Mørch ikke deltager i nærværende møde grundet sygdom.
Eventuelt
Kirsten Flink informerer om, at der oprettes område-opdelte pårørenderåd, og at der på næste
pårørenderådsmøde vil blive udarbejdes en mere klart definition af voksenområdet-pårørenderådets
egenart og virke. Pårørende til borgere på voksenområdet opfordres til at deltage i dette
pårørenderådsmøde, dels for at kunne bidrage til processen, dels for at kunne indgive et eventuelt ønske
om at engagere sig i voksen-pårørenderådet
Der spørges ind til, hvordan det vil kunne sikres, at natmedarbejderen kan få lov til at kigge ind til en borger
for at se om vedkommende sover eller kan have brug for hjælp. For borgere som ikke har værger, og som
ikke selv har forudsætning for at kunne give habilt samtykke til at tage imod tilbud om at blive kigget ind til
i løbet af natten, vil der skulle arbejdes på borger-individuelle pædagogiske løsninger.
Næste pårørendemøde finder sted d. 1. juni 2017 kl. 19-21.
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