
Brugermøde, Socialpsykiatrien Skanderborg Kommune 
 

Dagsorden til mødet d. 1/12 2021 kl. 13.00 – 15.00 
Sted: Mødelokale 1, 2. sal: Skanderborg Sundhedscenter.  

 

Deltagere: Thomas, Heidi, Lars, 6 brugere 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste to møder 23/6 og 15/9  

Godkendt.  

Der spørges til værdighedsmidler fra sidste år: hvor er de penge blevet af?  

Heidi svarer, at det er midler der er afsat til borgere over 50. Der var planlagt aktiviteter, men de 

blev aflyst pga corona. Der er spurgt flere gange til, hvor de midler er nu, og der er ikke kommet 

præcise svar. Vi har ikke glemt pengene, så vi fortsætter med at efterspørge dem. 

Udover dette beløb er der nogle penge, som er givet pga corona, det er altså en anden pulje. 

 

3. Orientering fra ledelsen,  

a. Præsentation af vores nye kontraktholder Thomas 

Thomas præsenterer sig selv. 

b. Nye lokaler på Sølund 

i. Beskrivelse af proces medindflydelse på indretning 

Der er politisk besluttet at vi skal flytte til lokaler på Sølund, pavillion 2. Det 

forventes at vi kan flytte ind i starten af 2023. Der tages dog forbehold for 

forsinkelse i byggeriet.  

Der vil blive nedsat relevante arbejdsgrupper, bl. a. for at finde ud af hvordan 

bygningen skal indrettes. I den proces vil brugere blive inviteret med. 

Bygningen kommer til at rumme flere andre end socialpsykiatrien, så der skal også 

laves samarbejdsaftaler, ideudvekslinger osv. så vi får det bedst mulige ud af vores 

nye naboskaber. 

Thomas lægger også op til, at der kunne arrangeres studieture til andre steder. 

Der spørges til, hvad der skal ske, hvis tilbuddet i Ry skal lukke før det nye tilbud 

åbner. Thomas siger, at det vil være en del af opgaven for projektstyregruppen. 

Politikerne har i lang tid været vidende om, at bygningerne i Ellemosen er i dårlig 

stand.  

Brugeren fra Ellemosen efterspørger om der vil kunne findes en mellemløsning, 

hvis Ellemosen skal lukke inden Sølund er klar.  

Brugerne fra Ry vil gerne vise lokalerne frem for evt arbejdsgrupper, så de kan se 

hvordan man har indrettet sig i Ry, og hvilke kvaliteter i dette tilbud man ønsker sig 

at det nye tilbud også kommer til at rumme. 

Heidi minder om, at der i de eksisterende bygninger på Sølund allerede er en del 

meget gode faciliteter, så vi får gode muligheder for forskellige aktiviteter ved at 

flytte derned. Det bliver også en spændende del af den nye hverdag at arbejde 

sammen med nogle af de andre grupper af brugere. 



Vi har tilsammen mange ønsker til det nye sted og de muligheder vi tænker ind der. 

Men det bliver vigtigt at se bygningerne så vi med udgangspunkt i de konkrete 

rammer kan indrette det til fælles bedste. 

Der er en del inventar fra atelieret i Ry, som brugerne bekymrer sig om: kan det 

rummes i de nye bygninger. Det gives der tilsagn om, der er god plads i de nye 

lokaler. 

Vi er så tidligt i planlægningsprocessen, at der ikke i detaljer er taget stilling til 

indretning. Man har nogle overordnede hensigter med at skabe de nye rammer, 

det konkrete indhold skal defineres gennem de nedsatte arbejdsgrupper. 

Thomas fremhæver pointen, at ingen ønsker at bygge et hus, som ikke er brugbart, 

så udgangspunktet er, at det er en god mulighed for forbedring af vores rammer.  

Heidi fortæller om mulighederne for også at bruge faciliteter i andre bygninger i 

området, og dermed også arbejde sammen med borgere, der kommer i de andre 

tilbud. 

Vores nye muligheder bliver således ikke begrænset af, hvad der kan være i ”vores 

egen” bygning. De grundlæggende ideer der er i øjeblikket er for bygningens 

indretning er foreløbige, så måske bliver det til noget andet gennem de 

ideudvekslingsprocesser, der bliver sat i gang. 

Det bliver et hus, som også skal være åbent for borgere i Skanderborg, ikke kun 

borgere i socialpsykiatrien. Det bliver et fællesskab, som skal komme os alle til 

gode. 

Thomas vil melde ud så snart det vides, hvilke arbejdsgrupper, der skal nedsættes, 

og så vil der f.eks. kunne udpeges deltagere på brugermødet her, så alle brugere 

har mulighed for at deltage i udpegningen til arbejdsgrupperne. 

Der er fra de brugere, der deltager i mødet i dag, stort ønske om at deltage i 

arbejdsgrupperne. 

c. Byggeri på Dagmargården. (vores drivhus og skur skal væk) 

Dagmargården skal udvide, så der er ikke længere plads hvor skur og drivhus står nu. De 

skal tømmes inden marts. Værktøj mv. skal opbevares midlertidigt indtil vi finder ud af 

hvordan det skal bruges på Sølund. 

d. Orientering om den aktuelle coronasituation 

Vi har ikke fået nogle lokale retningslinjer endnu, brugere og medarbejdere kan således 

ikke på nuværende tidspunkt afkræves at vise coronapas. Vi opfordrer derfor til at man på 

eget initiativ bliver vaccineret og testet, så vi passer godt på hinanden. 

4. Opfølgning på punkter fra tidligere møder 

a. Møde med socialudvalget 

Socudv. fortalte at vi skal flytte til Sølund, det har byrådet jo også bekræftet.  En vigtig 

pointe fra mødet var (i forbindelse med snak om at Væksthuset er blevet et uvisiteret 

tilbud), at vi skal tænke os om, når vi ”putter hinanden i kasser” for vi er alle mennesker. Vi 

får det bedst, når vi møder hinanden som sådan. 

b. Temamøder om Væksthuset. Der er afholdt to møder. På det første møde blev der lavet en 

planche med en række udsagn om hvordan vi i fællesskab laver Væksthuset til et godt sted. 

På det andet møde blev der arbejdet videre med denne planche, så der kommer en 

revideret udgave af denne snarest.  

Det er aftalt at der også efter jul vil komme flere temamøder.  

Vi opfordrer alle brugere til at deltage. 



c. Opfølgning på ønsker i forhold til at Væksthuset nu er et uvisiteret tilbud, f.eks. fleksibel 

anvendelse af lokaler. 

Der er invitation til de af jer, der på brugermøder har givet udtryk for at være kede af at 

Væksthuset er blevet uvisiteret. Derigennem håber vi at få en god snak, som kan hjælpe jer 

godt videre 

5. Indkomne mail: 

Information om temamøderne. (Anette) 

Forslag om at ændre brugermødernes navn til ”fællesmøde” (Anette) 

forslaget er vedtaget med en bemærkning om at det er møder for jer som bruger tilbuddet, 

medarbejderne er ikke inviteret med. 

 

6. Evt. 

 


