
Pårørendemødereferat d. 2. februar 2016 
  
 
1. Valg af ordstyrer og referent.  

Ulf von Bülow er valgt som ordstyrer. Kim Bing er valgt som referent. 

  

2. Kommentarer til referat fra d. 2. november 2015  

Der spørges ind til, om det vil være formålstjenligt, at vi i samarbejde med pårørenderådet inden næste 

møde gennemgår og retter referatet til for at sikre fælles fodslag om indhold og sprog. 

Der efterlyses en mere gennemskuelig sygefraværsstatistik samt et ligeledes mere detaljeret budget. 

Jf. referat af sidste møde skulle der fremsendes referat af omorganisering af Autisme Center Vestsjællands 

aktivitets- og samværstilbud. Dette er imidlertid ikke sket, hovedsageligt fordi omorganiseringen blev sat i 

bero. Se særskilt dagsordenspunkt neden for. 

  

3. Information fra ledelsen v\ Trine Stokholm  

Trine informerer om omorganiseringen af ledelsesstrukturen på Autisme Center Vestsjælland. Der 

orienteres om områdeinddelingen. Reduktionen af teamledere har ingen betydning for de pædagogiske 

mandetimer – der er ikke blevet færre varme hænder.  

Trine orienterer om centerets fremtidige sigte mod en styrkelse og større koordinering af autisme-

fagligheden.  

Trine præsenterer desuden sig selv og sine mål for ledervirket på Autisme Center Vestsjælland. 

  

4. Brugerundersøgelsen – hvad er der sket siden sidst? 

Punktet åbnes af Trine Stokholm som tilkendegiver, at brugerundersøgelsen, hvis resultat fremstår positivt, 

ikke umiddelbart belyser nogle konkrete indsatsområder. Derfor spørges der ind til, hvorvidt der er erfaring 

for, om der er iværksat konkrete tiltag som følge af undersøgelsen. 

Eskild Urhøj gør rede for den ny områdeorganisering, som netop skal styrke og koncentrere fagligheden, 

der knytter sig til det enkelte område. 

Eventuelle fremtidige brugerundersøgelser påtænkes at være mere dialogbaserede med henblik på at 

skabe besvarelser med større nuance- og detaljegrad. 

  

5. Drøftelse og spørgsmål til udskydelse af samværs- og aktivitetstilbuddet og den fremadrettede proces 

v\ Merete Jensen og Kim Bing 

Merete og Kim gjorde rede for det oprindelige sigte med omorganiseringen af aktivitets- og 

samværstilbuddet. Udskydelsen af det ny samværs- og aktivitetstilbud beror først og fremmest på ønsket 

om et endnu mere dybdegående arbejde med sikringen af den faglige kvalitet. Af denne grund 

vurderede man, at en udskydelse ville give en tilpas tidshorisont til at styrke det faglige grundlag i det ny 

aktivitets- og samværstilbud. 

  



6. Sundhedspolitik – oplæg v\ Bente Barfoed 

Bente giver inspiration til en helhedstankegang om en sundhverdag. Kosten – veltillavede, alsidige måltider 

– er trivselsfremmende og indtænkes i en sammenhængende sundhedspolitik, der desuden lægger fokus 

på bevægelse og motion. 

Der blev spurgt ind til, om der på Autisme Center Vestsjælland tages hensyn til særlig kost for borgerne. 

Hvis en borger får/er diagnosticeret med eksempelvis gluten- eller laktoseintolerans vil kosten blive tilrettet 

til vedkommendes behov, såfremt der er lægelig dokumentation herfor. 

På Trines foranledning nedsættes der en gruppe, der har fokus på kostpolitik og sundhedsfremme. Af de 

fremmødte pårørende melder Bente og Henriette til gruppen. Det overvejes at inddrage Døgn Voksen 12’s 

erfaringer samt medarbejdere med en særlig interesse for at målrette sundhedsfremmende tiltag i det 

daglige pædagogiske arbejde. Ligeledes foreslås vores kost- og ernæringsvejleder, Lene Kring, inddraget i 

gruppens arbejde.  

  

7. Betalingsaftaler 

Punktet udskydes til næste møde. 

  

8. Evt. 

Der fremsættes forslag om et fælles dialog-/sparringsforum, fx et ”intranet” for pårørende (og evt. det 

pædagogiske personale). Eskild orienterer om, at der arbejdes på et Intra-system til Autisme Center 

Vestsjælland sammen med Slagelses IT-afdeling. Det undersøges hvilke muligheder, der er i det system.   

 

Flere af de fremmødte mødedeltagere har oplevet ikke at modtage mails fra Autisme Center Vestsjælland, 

da mailsne eksempelvis går tabt i et spamfiltre eller af andre ukendte årsager. Der vil blive undersøgt, 

om der er fejl, som ACV kan udbedre. 

 

Merete orienterer om proceduren vedr. anmeldelse af vold jf. offererstatningsloven: 

Medarbejdere, der har været udsat for trusler eller voldsom adfærd med personskade til følge, skal grundet 

en stramning af offererstatningsloven politianmelde sådanne episoder, for at være berettiget til 

erstatning via offererstatningsloven. Dog kan der i specialpædagogisk praksis dispenseres for kravet om 

en sådan politianmeldelse. Denne dispensation gives, hvis der er pædagogiske eller behandlingsmæssige 

hensyn der taler for, at man at undlader at anmelde. Autisme Center Vestsjælland har udarbejdet en sådan 

praksis.  

  

Der spørges ind til, hvorvidt der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan episoder med udadrettet adfærd 

borgere imellem håndteres. Punktet vil blive taget på ved et kommende møde. 

 

Punkt til næste dagsorden: orientering om omorganiseringen af aktivitets- og dagtilbuddet. 

 

Punkt til næste dagsorden: orientering om lejer-udgifter i de nye boliger på Rosenkildevej 101 

(hidtil benævnt som ”Valmuevej”). 



Der er ønske om, at medarbejderne fra Rådgivningen inviteres til et møde, hvor de kan fortælle om, hvad 

deres arbejde omhandler.  
 
Næste møde finder sted d. 4. maj kl. 18.00. 


