
Pårørendemøde, onsdag den 29. november 2017,  

kl. 19-21, Rosenkildevej 85  
  

   

Dagsorden  
  

Valg af ordstyrer og referent  

Kirsten Flink er valgt som ordstyrer, Kim Bing som referent. 

  

Godkendelse af referat fra 11. september.  

  

Information fra ledelsen 
 

Underskud og hvordan ACV håndterer det frem til 2018. 
Som led i håndteringen af den økonomiske situation har ACV indført ansættelsesstop af 

fastansatte medarbejdere for indeværende år. Desuden er er der sket en intensivering af 

samarbejde, ”nabohjælp” på tværs af teams. 

Ydermere er midler, der har været afsat til personalekurser og ikke-borgerrelaterede forhold, 

blevet inddraget. Dog er ACV’s uddannelsestiltag, ”Faglige fællesskaber”, og etik-uddannelsen ikke 

omfattet af besparelsen. 

 

Som kommunal virksomhed er ACV underlagt bestemte retningslinjer for håndteringen af et 

økonomisk underskud. I den forbindelse er der udarbejdet en handleplan for, hvordan 

underskuddet afvikles. 

 

 

  

Overordnet orientering omkring servicetilpasninger i 2018 
Med baggrund i, at det hidtidige serviceniveau på ACV, har været langt mere omfangsrigt end på 

sammenlignelige bosteder – og med baggrund i, at ACV ønsker et styrket fokus på dets 

kerneydelse, er der blevet udarbejdet et ydelseskatalog med beskrivelser af den service, man som 

borger på centeret stilles til rådighed med virkning fra d. 1. marts 2018. 

Der vil blive differentieret i den service den enkelte borger ydes, afhængig vedkommendes 

takstindplacering/støttebehov. 

 

Der er således blevet defineret servicebeskrivelser på ydelser så som befordring, pædagogisk 

ledsagelse, gaver og ferie m.m. 

 

Der var blandt fremmødte pårørende kommentarer, afklarende spørgsmål i forhold til ydelsernes 

indhold og kvalitetsstandarder. 

 

Grundlæggende ønsker ACV, at centerets midler anvendes i de forhold, der tjener pædagogiske 

formål. Som en naturlig følge deraf, vil der fremover være begrænset brug af midler til ydelser, 

som ikke tjener et direkte pædagogisk formål og den enkelte borgers udviklingspotentiale. 

 

  

 



Orientering fra ACV om cafémødearrangement, hvor emnet er magtanvendelser, 

lovgivning og den bagvedliggende etik.  
Ledelsen orienterede om en snarlig invitation til café-møde, der har til formål at belyse juraen, 

etikken og dilemmaerne, der knytter sig til situationer, hvor der af sikkerhedsmæssige årsager 

anvendes fysisk magt. Cafémødet finder sted d. 1. februar 2018, kl. 17-19 i det store mødelokale 

på Rosenkildevej 85. 

Arrangementet vil blive slået op på ACV’s hjemmeside, under pårørende-fanen, og alle 

interesserede pårørende vil kunne tilmelde sig på acv@slagelse.dk t.o.m. d. 8. januar. 

 

 

 

 

Dagsordenspunkter 
 

Status på uddannelse af medarbejdere  
Punktet anses som gennemgået, da der er redegjort for, at uddannelsestiltaget ikke er berørt af 

de indførte besparelser. 

 

  

  

Rosenkildevej 101, §108beboere, hvorfor en lejekontrakt, husleje, egenbetaling? Hvad 

dækker §108 over, hvad indeholder betalingen i henhold til den enkelte beboer af ydelser?  
Annie Utke efterspørger en større grad af indsigt i, hvilke bevæggrunde der har været for, at 

borgerne på Rosenkildevej 101 er flyttet til §105. Annie oplever, at pårørende og værger ikke er 

blevet tilstrækkeligt informeret forlods om de implikationer, der knytter sig til at have bopæl i 

§105-bebyggelse.  

Der savnes klarhed over og begrundelser for udgifts- og ansvarsbetingelserne for borgere, der bor 

på §105, da der opleves en stor diskrepans mellem disse for borgere der bor på hhv. §105 og 

§108. Poul Erik Præstbro opfordrer til, at spørgsmålet søges uvildigt behandlet i DUKH. 

 

 

 

Status for ansættelse af pædagogiske medarbejdere? 
Punktet anses for gennemgået, da der på tidligere dagsordenpunkt er redegjort for 

ansættelsesstop for indeværende år. Punktet gav dog anledning til et spørgsmål om, hvordan ACV 

håndterer eventuelle opsigelser fra medarbejdere, mens ansættelsesstoppet pågår i 2017. I 

sådanne tilfælde vil ACV søge udnytte at medarbejderressourcerne bedst muligt - eksempelvis via 

omfordeling af overskydende arbejdskraft i et område til et andet. 

  

 

  

Handleplaner, hvornår udarbejdes disse, hvor tit revideres de?  
Det påhviler den enkelte borgers sagsbehandler at indkalde til statusmøde, hvor den pågældende 

borgers handleplan tilpasses, så den følger borgerens udvikling. De pædagogiske indsatsplaner 

revideres 1-2 gange årligt. 

 

 

 

Familiedagen på ACV 16. september.  
Pårørenderådet har fået henvendelser fra pårørende og medarbejdere, som har udtrykt stor 

tilfredshed med familiedagen. Tilbagemeldingerne lyder på, at arrangementet var godt planlagt, 

og at det var en glæde at opleve livet og aktiviteterne på området. 

mailto:acv@slagelse.dk


Der spørges ind til, hvorvidt familiedagen vil kunne blive en tilbagevendende, årlig begivenhed? 

Familiedagen har givet anledning til ønsket om, at der bliver lagt en større indsats i at gøre brug 

af den brede aktivitetsvifte, som centeret råder over. Punktet mundede desuden ud i, at der 

blandt flere af de fremmødte pårørende fremsattes ønske om, at teamene i fremtiden planlagde 

flere faste fritidsaktiviteter for borgerne, fx i form af en fast, månedlig tur-dag, diskoteks-aftener i 

festsalen for flere borgere på tværs af teams o.l. 

 

 

 

AST er et tilbud, hvordan kan beboerne bruge deres selvbestemmelsesret til at planlægge 

fridage og ferie fra tilbuddet, være i boteamet? 
Aktivitets- og samværstilbuddet er, som navnet indikerer, netop et tilbud. I det omfang den 

enkelte borger ønsker det, står det frit for vedkommende at holde ferie fra AST, som ligger uden 

for de i forvejen definerede ferier og lukkedage. Det bemærkes, at der ved sådanne selvvalgte 

ferieperioder ikke vil blive foranstaltet særlige, kompenserende aktivitets-tilbud fra botilbuddets 

side. 

 

 

 

 

Pårørende/værgers mulighed for tilgang i den enkeltes "bosted- notater”, etc.  
Punktet nåedes ikke. 

  

 

 

Evt: 
Annie Utke udtrykker ønske om en større detaljegrad i beskrivelserne af de individuelle teams 

dagligdag på hjemmesiden. 

 

Informationer vedr. kommende pårørendemøder, herunder dagsordener, vil fortsat være 

tilgængelige på ACV’s hjemmeside. Der er mulighed for, at man som pårørende kan abonnere på 

hjemmesiden, således at man får en notifikation, så snart der lægges nyt på hjemmesiden under 

fanen pårørende. ACV vil sørge for at orientere pårørende på voksenområdet om denne mulighed 

for at abonnere 

 

 

Næste pårørendemøde finder sted tirsdag d. 27. februar.  

  

 


