Årsmøde d. 27/4 2022
Pårørenderåd for Guldborgsund Handicap §105
Formandens beretning 2021-2022
Siden sidste årsmøde d. 6/9-2021 har der været afholdt 2 møder, herudover har vi måttet
aflyse et møde i december pga corona + dette årsmøde.

På sidste årsmøde blev valgt 6 medlemmer (Hardy Høj, Jane Sørensen, Susanne Hansen og
Solveig Rosendahl som ordinære medlemmer og Mette Jensen og Lene Funch Rasmussen som
suppleanter)
Vi konstituerede os fortsat med mig som formand. Flemming Nielsen deltager fra ledelsen, og
fra sidste møde er nyansatte leder på Bryggen Kathrine Pihl også fast med i pårørenderådet.
Samarbejdet i pårørenderådet har på de forgange to møder været præget af at nye
medlemmer er kommet til, hvorfor meget tid er gået med generel erfaringsudveksling.
Samarbejdet i pårørenderådet er konstruktivt, og foregår dels pr. mail op til de forud
planlagte møder, og dels via livlig debat på møderne.

I sidste valgperiode drøftede vi meget, hvordan information fra ledelsen imellem møderne
kunne forbedres. På vores første møde i efteråret deltog Gitte Richter From (Proces- og
udviklingskonsulent i Handicap Adm. i kommunen. Gitte lyttede til vores behov og har
efterfølgende udsendt Nyhedsbreve ad hoc til pårørende tilmeldt maillisten.

Omlægning af Klub Solstrålen/fritidsaktivitetstilbud var tema for sidste årsmøde. Corona
har stadig spøgt i løbet af vinteren, men pårørenderådet vil fremover have fokus på, at
udbuddet af reelle brugbare fritidstilbud til vores pårørende i botilbuddene (§105) kommer
op på et acceptabelt niveau, og hvor der også er ressourcer til at de kan benyttes af vores
pårørende, i den grad de ønsker det.
Dette hænger også meget nøje sammen med økonomi og personalenormeringer, som
fortsat vil være i fokus.
Som opfølgning på dette, på vores møde med Bo Abildgaard og Bodil Pedersen sidste forår
samt på flere pårørenderådsmedlemmers deltagelse i valgmøde arrangeret af TR-gruppen i
Guldborgsund Handicap i efteråret, har vi derfor i dag inviteret den nye socialudvalgsformand
Britta Lange, da vi i pårørenderådet ønsker en kontinuerlig kontakt til politikere og debat
om forholdene på handicapområdet.
Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Øst udsendes til pårørenderådet og drøftes på
pårørenderådsmøder. Der er kommet tilsynsrapporter, der gennemgås på næste
pårørenderådsmøde.

På sidste møde drøftede vi, at det som pårørende er rigtigt svært at følge med i
personaleændringer på de enkelte geografier. Da det har betydning for vores
kommunikation med vores pårørende på bostederne, ville det være godt, hvis alle geografier
havde en tavle med fast personale, samt at pårørende evt. kunne få mail om ændringer i fast
personale og primær pædagog. Flemming ser på en løsning.

Generelt har personalemæssige tiltag og udviklingstiltag været drøftet. Pårørenderådet
har også fokus på, at Guldborgsund Handicap helst skal være en god arbejdsplads med
tilfredse medarbejdere, så det er muligt at rekruttere nye dygtige medarbejdere og vikarer til
stor glæde for vores pårørende.

Frivillighed blev ligeledes drøftet på sidste møde. Vi ser mange positive sider ved brug af
frivillige, men også en del udfordringer. Vi efterlyser en beskrivelse af rammerne for hvordan
frivillige kan/må indgå i aktiviteter i og udenfor bostederne.
Generelt glæder vi os i pårørenderådet til, at vi nu endelig ser ud til at være ude af
coronarestriktionerne, så vi kan komme ind i en ’normal’ periode, hvor vores pårørende i
Guldborgsund Handicap kan få deres ’normale’ liv tilbage.
På pårørenderådes vegne, Solveig Rosendahl

