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Beboermøder og pårørendearrangementer i Dannebrogsgade/Saxogade
Botilbuddet består af to geografisk adskilte dele, hvor Dannebrogsgade er §108 botilbud, og Saxogade er
§107 botilbud.
Der er forskelle på graden af ansvarstagen for indkaldelse og afholdelse af beboermøder fra borgenes side,
i de to dele af botilbuddet . Det ses som et aktiv, at der i Saxogade er en høj grad af ansvarstagen fra
borgerside.
Beboermøderne afspejler derfor at processen er mere beboerstyret i Saxogade, end i Dannebrogsgade.

Retningslinjer for Beboermøder og pårørende arrangementer i Dannebrogsgade/Saxogade
Der lægges på beboermøderne vægt på en åben dialog, der kan give mulighed for udveksling af
synspunkter og forslag, der kan indgå i beslutningsprocessen. Som udgangspunkt skal beboerne sikres
medindflydelse i alle forhold, der berører deres lokale tilbud.
Botilbuddet skal 2 gange årligt invitere til fælles dialog mellem tilbud og pårørende. Arrangementerne har
til formål, at imødekomme de pårørende på dialog og orientering om tilbuddene. Der stilles krav til, at der
sker en orientering om aktuelle tiltag i tilbuddet. Arrangementerne kan kombineres med sociale
arrangementer.

Beboermøder i Saxogade
I Saxogade (botilbud efter SEL§107) er der cirka månedligt lokale beboermøder. Her indkalder beboere selv
hinanden til møde, skriftligt med sted, dato og tid.
Da der ikke findes fællesarealer i Saxogade, aftaler beboerne fra gang til gang indbyrdes, at afholde
beboermøderne hos hinanden i de enkelte lejligheder.
Den valgte formand for beboermødet, som er valgt af - og iblandt beboerne, er initiativtager til møderne.
Beboerne bestemmer selv mødernes forretningsorden, og formanden sætter dagsordenen.
En medarbejder deltager som tovholder, støtter efter behov, bidrager til dagsordenen når der fra bostedets side
er behov for drøftelse, og står for formidling til og fra personalemøder, og til og fra botilbudsledelsen.
Medarbejderen som er tovholder, deltager også på beboerrådsmøderne i den lokale afdeling af boligselskabet
FSB, og sikrer forbindelsen til beboerrådet internt i botilbuddet.
Der har været tilbud om uddannelse til beborerådsarbejde via boligselskabet FSB, men ingen har endnu taget
imod tilbuddet.

Beboermøder i Dannebrogsgade
I Dannebrogsgade (botilbud efter SEL§108) afholdes beboermøder 1x månedligt.
Souschef for botilbudsleder er tovholder, og sikrer at beboermøderne indkaldes med skriftlig dagsorden, og at
møderne afholdes.
Beboerne indkaldes skriftligt med dagsorden, sted, dato og tid. Minimum 5 dage før mødet.
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1 medarbejder deltager altid i møderne, og medarbejderen skriver referat. Medarbejderen faciliterer i det
fornødne omfang mødets proces, så der udøves størst mulig medindflydelse på de emner, som er på dagsorden,
og det tilstræbes at mødet giver alle deltagende mulighed for at ytre sig. F.eks. ved at medarbejderen
igangsætter egnede simple mødeprocesser, som at `tage en runde´ om et emne.
På selve dagen for afholdelse af mødet, huskes beboerne på afholdelse af mødet af medarbejderne. Der søges i
den forbindelse at motivere ud fra det konkrete mødes dagsorden, for at komme for at påvirke botilbuddets
hverdag, gennem at øve medindflydelse.
Den medarbejder som har deltaget i beboermødet, skriver referat, som printes og lægges i alle beboeres
postkasser.
Referatet lægges tilgængeligt for ledelse og medarbejdere på botilbuddets fællesdrev.
Botilbudsledelsen inddrager det som er drøftet på beboermøderne, herunder de fremkomne synspunkter, i de
overvejelser og drøftelser som finder sted i andre mødefora, som danner baggrund for beslutninger om lokale
forhold i botilbuddet.
Hvor der på beboermøde er drøftet forhold af betydning for botilbuddets hverdag, men hvor det ikke er
botilbudsledelsen som træffer beslutning, drøftes det hvordan det drøftede på beboermødet bringes videre.
Som eksempel herpå kan nævnes:
•

I forbindelse med at en brat huslejestigning var varslet af boligselskabet 3B, med 31,5% stigning, blev
der på beboermødet lagt plan for at nedsætte en afdelingsbestyrelse i boligselskabet, blev udpeget
beboere til at gå ind i det, og blev drøftet strategi for håndtering og for at inddrage LLO, Center City, og
socialforvaltningen. Forløbet mundede ud i, at der efter drøftelser mellem DU-kontoret for Udsatte og
Psykiatri og boligselskabet 3B, blev varslet en langt mindre huslejestigning.

Der har været tilbud om uddannelse til beboerrådsarbejde via boligselskabet 3B, men ingen beboere har endnu
taget imod tilbuddet.

Pårørendesamarbejde i Dannebrogagade/Saxogade
Vi inviterer to gange årligt pårørende til et arrangement med det formål at imødekomme de pårørende på
dialog og orientering om aktuelle forhold og tiltag på vores tilbud.
Vi har som regel et tema, hvor tidligere beboere eller fagpersoner kommer og laver oplæg.
Temaerne har eksempelvis omhandlet:
•
•
•

Recovery,
Dagligdagen her i Dannebrogsgade,
Hvordan jeg klarer mig efter jeg er flyttet fra Dannebrogsgade.

Forslag til emner drøftes på beboermøder og efterfølgende på næstkommende personalemøde.
Botilbudsledelsen sikrer, at der på pårørendearrangementerne orienteres om aktuelle tiltag i botilbuddet,
enten ved at ledelsen orienterer, eller ved at opgaven uddelegeres.

2

