Referat af bruger/pårørenderåd
-

Afholdt onsdag den 2. december 2015

MØDEDELTAGERE
Næstformand Sacha Knapmann
Helle Petersen, mor til Daniel
Fra ledelsen: Leder Kim Rockhill og konst. Afd.leder Conni Andersen (ref)
Pædagog som støtte for brugerne: Annie Ø. Frederiksen
AFBUD
Formand Inge Pyskow, mor til Celine
Næstformand Christina Hammer
Suppleant Jan Bach
Anne H. Leth, svigerinde til Lisa

Referat
Sag nr. 1

Godkendelse af referat
Referatet godkendt.

Sag nr. 2

Præsentation af Conni
Conni har tidligere arbejdet med ledelse, kender til målgruppen og har været
ansat i Frederikssund Kommune i 4 år – kender således til div. Adm.systemer
og procedurer. Conni er udlånt fra Handicap i 4 måneder. Stillingen som
afdelingsleder på Ejegod er opslået, med ansøgningsfrist d. 11/1 2016, med
start 1/3 2016.
Kim Rockhill orienterede om hvordan den nye organisation ser ud:
Kim er forstander for både Højagergaard og Ejegod.
Judith Schulmann er afdelingsleder på Højagergaard.
Conni Andersen er konst. afd.leder på Ejegod.
Der samarbejdes på tværs af tilbud.

Sag nr. 3

Nyt fra Ejegod
Der afholdes julefrokost for brugerne på Ejegod onsdag d. 9/12
Der er tilbud om kirkegang onsdag d. 16/12. Samme dag får Ejegod besøg af
kommunens nye jurist Kristine Planch og Peer Huniche. De kommer 10.40-12
Opstart af projekt om kommunikation, fra start december og 3 måneder
frem. Til opstart vil der primært være fokus på Go Talk Now, forhåbentlig vil

det brede sig til andre relevante APPS.
Der er gang i en julekonkurrence, for både Ejegod og Højagergaard, hvor
hvert værksted skal lave et juletræ, uden brug af nåle og gran. Værkstedet
kan vinde en pengepræmie og der kommer en ekstern kunstner og
bedømmer træerne.
Kommunens pædagogiske konsulent er i gang med at afdække brugernes
kompetencer i forhold til indskrivning, arbejdet forventes færdigt medio
december, hvorefter der skal arbejdes videre med data.
Sag nr. 4

Evt.
Helle uddelte ros for julearrangementerne, både på Ejegod og Højagergaard.
Tak for i år – gave til brugerrådets medlemmer med tak for samarbejdet i
2015.
Nye mødedatoer for 2016:
27/1 2016
4/5 2016
14/9 2016
30/11 2016
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