Referat af møde i Pårørenderåd for Socialafdelingens
handicaptilbud
1. februar 2017
Deltagere: Trine Pytlick, Elin Schriever, Kirsten Clausen, Birgit Svane, Finn Christensen, Arne Mortensen,
Anita Ringskær, Hasse Jacobsen (referent)
Afbud: Frank Svendstrup
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med følgende tilføjelser før eventuelt: Navne for tilbud på Skovsbovej.
2. Præsentation af Anita Ringskær og Sydbo
Anita Ringskær, pædagog, og Susanne Lemming, socialrådgiver, er afdelingsledere for Sydbo. Anita har
været på Sydbo i 11 år. Hun fortalte om rejsen med Sydbo til de nuværende boliger, som blev taget i brug
for to år siden. Processen frem mod de nye boliger var præget af inddragelse af konsulenter med viden om
forskellige målgrupper, personale, pårørende og beboere. Sydbo er bygget som et varigt tilbud for
beboerne efter Servicelovens § 108. Der er rumdækkende loftlifte i alle boliger og stort set på alle
fællesområder. Der bor 8 i hver klynge, og der i alt 24 pladser. Der er fælles køkken, café og opholdsrum.
Kulturen er præget af højt engagement, trivsel, faglighed og en rigtig god ånd. Arbejdet planlægges også ud
fra, at alle er fælles om opgaverne. Borgerne er meget forskellige: mobile, immobile, socialpsykiatriske
udfordringer, autisme, Downs syndrom mv. Mange af borgerne har ikke verbalt sprog. Størstedelen af
borgerne er i eget aktivitets- og samværstilbud etableret efter Servicelovens § 104.
3. Fremtidens beskæftigelses- og aktivitetstilbud til borgere med handicap
Pårørenderådet oplistede følgende opmærksomhedspunkter:
 Jobkonsulentfunktionen, mentorordning - øgning
 Arbejdsudbuddet
 Landbrugsrettede opgaver
 Aktiviteter bl.a. med fokus på sundhed og gerne i samarbejde tilbud imellem og med lokale
foreninger. Elin Schriever er aktuelt i kontakt med motionscentre i Svendborg for at tilbyde at lave
spinninghold for handicappede
Næste tema: Sundhed/kost.
4. Orientering fra Hasse
4.a. Ny afdelingsleder Team Vest
René Paaske Jørgensen tiltræder som afdelingsleder for Team Vest 1. februar. Han er uddannet pædagog
og har erfaringer med målgruppen. René kommer fra en stilling som teamleder i Faaborg-Midtfyn
Kommune.
4.b. Svendborg Kommunes organisering
Claus Sørensen er ved nytår overgået til stillingen som direktør for Børn og Unge. Kommunaldirektør Erik
Meldgaard Bendorff er konstitueret som direktør for Social og Sundhed. Økonomiudvalget har bedt
direktionen komme med forslag til en model med 1 kommunaldirektører og 3 direktører. Administrationen
afventer, at modellen sendes i høring.

5. Pårørendearrangement 2017
Ole Sørensen har meddelt, at han ikke er ledig den 12. juni. Han vil gerne holde oplæg ved anden lejlighed.
Nyt forslag:
 Oplæg ved Anni Sørensen, ny formand for LEV
 Valg
 Oplæg ved Henning Jahn, medvirkende i De åndssvages historie
Hasse undersøger, om de kan.
Pårørenderådet opfordrer til, at invitationen til arrangementer kommer så bredt ud som muligt, bl.a. til
Samrådet for GVS.
Frank Svendstrup og Arne Mortensen er på valg i 2017.
6. Endelig godkendelse af forretningsorden udsendt med referat for mødet 16. november 2016
Ny forretningsorden blev godkendt.
7. Endelig godkendelse af udtalelse udsendt med referat for mødet 16. november 2016
Udtalelsen blev godkendt. Vedlagt referatet i bilag.
8. Evt.
Navne for tilbud på Skovsbovej. Kirsten Clausen er bekymret for, om FALCK eller andre er i stand til at finde
rundt i de forskellige tilbud på Skovsbovej. Hasse vil undersøge det til næste møde.
Fritidskataloget er kommet ud i denne uge.
Der er etableret en lokal kreds af ULF, som Michaell Pedersen, beboer på Gl. Skårupvej, er valgt til formand
for. De holder et åbent hus-arrangement den 25. februar for at gøre opmærksom på foreningen og
tiltrække medlemmer.
Ryttervej har erhvervet en kolonihave, som indgår i et projekt Nye veje til aktiviteter og ledsagelse. På
næste møde kan afdelingsleder Charlotte Kremmer Larsen fortælle mere.
Pårørenderådet vil gerne holde møderne på de forskellige tilbud, hvis det er muligt.
Datoer for møder i 2017 i Pårørenderådet:
 19/4 –Charlotte Kremmer Larsen deltager: mødet holdes på Ryttervej
 14/9 – René Paaske Jørgensen deltager: mødet holdes på Skovsbovej 111
 16/11 – Pia Appelrod deltager: mødet holdes på Vestereng
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