Referat af Fællesmøde, Socialpsykiatrien Skanderborg Kommune
Dagsorden til mødet d. 23/02 2022 kl. 13.00 – 15.00
Sted: Mødelokale 2, 2. sal, Skanderborg Sundhedscenter.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Orientering fra ledelsen
a. Planer for flytning til Sølund
i. Proces
ii. Tidsplan
iii. Målsætninger
b. Temamøder om trivsel i Væksthuset
i. Processen indtil nu
ii. Videre proces
c. Andet
4. Opfølgning på punkter fra tidligere møder
a. Værdighedsmidler. De blev bevilget i 2020, men blev ikke brugt pga. corona.
5. Indkomne forslag: ingen forslag.
6. Evt.

Referat
Deltagere: Thomas, Heidi, Niki, Lars og 10 borgere.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
3. Orientering fra ledelsen
a. Planer for flytning til Sølund
i. Proces
Det er i øjeblikket planen at Pav. 2 skal rumme: Center for frivillighed og fællesskab,
Frivilligforeninger, Socialpsykiatri, Kompetencecenter (cafeen), Depot for
Sølundfestivalen.
Udendørsområderne mellem pavillonerne vil kunne bruges til aktiviteter,
udstillinger mv.
Der er endnu ikke truffet faste beslutninger om disse ting, det er stadig forslag.
Der er aftalt en fotodokumentation af atelieret i Ry, så man har styr på hvad
lokalerne rummer.
Der er faciliteter i de andre bygninger, som vi forventes også at kunne få adgang til.
Den nuværende indretning af Pav. 4 rummer både en stor sal med
musikmuligheder og rum, der kan bruges til kreative aktiviteter. Disse faciliteter vil
vi skulle lave aftaler om hvordan vi kan bruge dem på tværs at de forskellige tilbud i

området. På tilsvarende vis, vil andre også kunne få adgang til faciliteter i Pav. 2.
Planlægning af indretning og flytning er en stor proces, og den er delt op i
delopgaver, som løses af nogle arbejdsgrupper:
Arb.gr 1: inddragelse, design, sammenhænge, oplevelse
Arb. gr 2: ombygning
Arb. gr 4: Drift af fællesskabet/værtsskab
Arb. gr. 5: Bygningsmasse
Arbejdsgrupperne inddrager løbende andre interessenter, (borgere, frivillige,
medarbejdere osv.)
Arbejdsgrupperne refererer til Koordineringsgruppe, Projektleder, Økonomistyring
og i sidste ende Styregruppe. De viste plancher bliver lagt på hjemmesiden sammen
med referatet.
Hele ombygningen skal rummes i et budget, som bestemt ikke er for stort. Det er
derfor vigtigt, at vi tænker smart i forhold til de ønsker vi måtte have, så vi får så
mange ønsker som muligt opfyldt, selv om budgettet er stramt.
Heidi viser en tidsplan (med forbehold for at sådanne planer kan skride).
Efter planen vil planlægningen foregå i første halvår 2022, renovering skal foregå
oktober 22-marts 23. Derefter indflytning.
Det er altså nu, vi skal i gang med at formulere vores ønsker, så de kommer med i
planlægningen.
Socialudvalget vil i denne proces gerne mødes med borgerne i Væksthuset igen.
Der fremsættes på dette fællesmøde ønske om, at atelieret i de nye rammer vil
kunne fortsætte med de nuværende åbningstider og de faste medarbejdere, som
nu.
Der vil i løbet af processen blive gode muligheder for at komme med den slags
ønsker, men det er lidt tidligt i processen at gøre det her på fællesmødet.
I den videre proces får vi hjælp af Maja, som er konsulent i Skanderborg
Fællesskaberne.
Første skridt i denne proces bliver at der to dage bliver mulighed for at se lokalerne
på Sølund. Torsdag d. 10/3 kl. 16 og mandag d. 14/3 kl. 16. Man mødes på
Sygehusvej og følges til Sølund. Det bliver sammen tur begge dage, det giver bare
mulighed for at flere kan se stedet, at vi gør det i to omgange.
Grunden til at det først er kl. 16 er, at lokalerne bruges hver dag indtil kl. 16.
Derefter afholder vi tre møder, hvor vi samler op på ideer, ønsker osv. i forhold til
de nye lokaler:
Tirsdag d. 15/3 kl 15.30
Torsdag d. 24/3 kl 13.00
Onsdag d. 6/4 kl 13.00
Alle møder på Sølund
Vi laver et opslag til hjemmesiden om dette.

ii. Tidsplan:
Thomas fortæller, at der så snart som muligt meldes en dato ud, så vi ved hvornår
flytningen bliver.
iii. Målsætninger:
Processen skal indeholde både ønsker om de fysiske rammer, den daglige praksis
og den skal indeholde snak om værdier, holdninger, væremåder som vi gerne vil
have at det nye tilbud bliver præget af.
Der er på mødet en kort drøftelse af at f. eks. de som bruger Ellemosen og de som
kommer på Sygehusvej kan have forskellige ønsker til de nye rammer, og at der kan
være interessekonflikter. En del af overvejelserne kunne være tidspunkter, hvor
der er skærmede tilbud i nogle af lokalerne.
De faciliteter, der kommer, skal være åbne for borgere i Skanderborg. Altså ikke
kun os, der kommer i Socialpsykiatrien eller Bostederne. Derfor skal der laves gode
planer, så vi på nogle gode måder kan deles om mulighederne. På den måde kan vi
også give hinanden nye muligheder, lære nye mennesker at kende osv.
b. Temamøder om trivsel i Væksthuset
i. Processen indtil nu
ii. Videre proces
Heidi foreslår, at den proces vi har haft indtil nu sammen med Mia, konsulent, og
som har handlet om hvordan vi møder hinanden i Væksthuset, bliver lagt sammen
med processen som handler om, hvordan vi ønsker de nye tilbud på Sølund skal
bruges, Den proces vil Maja, som også er konsulent, hjælpe os med.
Der er på mødet forståelse for, at vi alle er forskellige, og kan gøre os forskellige
tanker og bekymringer. I fællesskab kan vi, hvis vi er åbne om vore tanker, finde en
god fælles vej, med de rigtige prioriteringer og aftaler.
Vi har alle hver vore styrker og svagheder, derfor kan vi også hver især bidrage med
noget forskelligt, så hovedoverskriften for det nye sted bliver
”Mennesker møder mennesker”.
c. Andet
4. Opfølgning på punkter fra tidligere møder
d. Værdighedsmidler. De blev bevilget i 2020, men blev ikke brugt pga. corona.
Det handler om nogle penge, som skulle fordeles bl. a. på ældreområdet. De blev overført
fra 2020 til 2021. Men i 2021 kunne de heller ikke bruges pga. corona.
Nu står pengene altså ubrugte, men det er Sundhedsstyrelsen der beslutter, hvad der skal
ske med midlerne.
5. Indkomne forslag: ingen forslag.
6. Evt.
Personalet i Socialpsykiatrien skal på et kursus i konfliktforebyggelse. Instruktøren har foreslået, at
der også deltager borgere fra stedet. Så vi hører her på mødet, om der er borgere, der ønsker at
deltage.
Der kommer et opslag på hjemmesiden hvor der er en kort beskrivelse af kursusindholdet og
beskrivelse af hvordan man tilmelder sig.
Ref: Lars Adamsen

