
Brugermøde, Socialpsykiatrien Skanderborg Kommune 
 

Dagsorden til mødet d. 23/06 2021 kl. 13.00 – 15.00 
Sted: Skanderborg Sundhedscenter, mødelokale 1, 2. sal 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Orientering fra ledelsen (Heidi) 

a. Status på corona-situationen, restriktioner 
b. Byggeri på Sygehusvej 
c. Ansættelse af kontraktholder 

4. Drøftelse af elever og praktikanter i Socialpsykiatrien (Heidi og Charlotte (Charlotte er 
praktikvejleder for eleverne)) 

5. Opfølgning på punkter fra tidligere møder 
a. Navneskilte  
b. Sms-lister i Væksthuset 

6. Væksthuset er et åbent tilbud. Hvordan gør vi det i fællesskab til et godt, åbent tilbud? 

Citat fra hjemmesiden:  

” Da tilbuddet er åbent for alle, skal der være ”højt til loftet” så alle føler sig velkomne. Du 
skal derfor være tolerant, respektfuld og venlig i samværet med de andre. 
 
Du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler eller på anden måde udvise 
generende adfærd. Hvis dette er tilfældet, vil personalet bede dig om at forlade stedet.” 

Citat fra Serviceloven, § 104:  

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til 
opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.”  

Drøftelse: Hvad betyder det i praksis for alle som kommer i Væksthuset, både medarbejdere og 
brugere? 

Hvordan får vi nye brugere til af føle sig velkomne? 
Hvordan sørger man for, at ens egne negative tanker ikke fylder for meget i fællesskabet? 
Hvilke snakke hører til i fællesskabet og hvilke hører til i samarbejdet med bostøtten? 

Hvordan siger vi til hinanden, når vi ikke opfylder disse hensigter? 

Hvad er den rigtige ramme at drøfte disse punkter i fremadrettet? 

7. Status på brugermøde. 

Det er længe siden, vi har haft sidste møde, men vi prøver at samle op på vores erfaringer 
alligevel. 

Dette er tredje brugermøde. Hvordan er det gået? Kan vi allerede nu samle op på erfaringer? 



Forventningsafstemning: Brugermøderne er til for at sikre et forum for medindflydelse, men 
hvad betyder det?  
Er det et beslutningsforum eller et forum til samtale og drøftelse? 
Hvilke andre beslutningstagere er væsentlige at tænke med, når vi snakker om medindflydelse? 
(politiske, ledelsesmæssige og faglige beslutninger) 
Hvordan afbalanceres synspunkter, som fremlægges på møderne, når vi ved at andre 
synspunkter måske ikke er repræsenteret på møderne?  

8. Næste møde. 
9. Evt. 


