Referat
Møde i forældre-/pårørenderåd den 30. januar 2018, Bilstrupvej 28
Til stede:
Lis Poulsen, formand
Solvejg Stentoft Thorup
Ilona Dam
Annette Holm
Maja Handskemager, forstander
Anette Henriksen, referent

1. Godkendelse af referat fra d. 05.09.2017
Referatet godkendt.
2. Generel ledelsesinformation
a. Status vedr. byggeri af nyt autismecenter
Maja orienterede om, at nybyggeri af et autismecenter ikke kom med i budget 2018,
men at man satser på, at det kommer med i budget 2019.
Maja regner med, at man inden længe begynder at kigge en ekstra gang på demografien
i forhold til autismecentrets målgruppe og så må vi se, om der evt. sker ændringer i
projektet.
b. Tilsynsbesøg 2017
Maja orienterede om, at Socialtilsyn Midt har været på 2 uanmeldte tilsyn i 2017, hvor
de besøgte 2 bo-afdelinger pr. gang.
Maja roste Socialtilsyn Midt for at være meget grundige og det er meget kompetente
medarbejdere, der kommer.
Efter tilsynene har ASC modtaget tilsynsrapporter, som efterfølgende er drøftet i boafdelingerne. Rapporterne har været rigtig positive og der har bl.a. været udtrykt stor
anerkendelse af ACS´s medarbejdere.
Tilsynsrapporter – både nye og gamle – ligger tilgængelige for alle på
TILBUDSPORTALEN, som man bl.a. kan finde via link på ACS´s hjemmeside –
www.autismecenterskive.dk .
c. Kvalitetsstandarder
Maja orienterede om principperne for kvalitetsstandarder – de enkelte kommuner laver
hver sine standarder indenfor de enkelte områder (sociale tilbud, ældre, tandpleje mv.).
Kvalitetsstandarderne indeholder bl.a. noget om målgruppe, formål, hvad der gives
støtte til og også hvad der ikke gives støtte til samt handleplan og opfølgning.

Skive Kommunes Social- og ældreudvalg godkendte på udvalgsmødet i august måned
2017 kvalitetsstandarder gældende for de specialiserede sociale tilbud. Inden da havde
de været drøftet i Dialogforum og Handicaprådet m.fl..
Kvalitetsstandarderne er tilgængelige på Skive Kommunes hjemmeside – www.skive.dk .
d. Sammensætning af Dialogforum pr. 1.1.2018
Der var valg til Dialogforum d. 27.11.2017.
Viggo Poulsen (far til Carsten, BV28), Jørgen Handberg (far til Casper, GEF) og Ellen
Nygaard (mor til Rune B, THIN) blev genvalgt.
Svend Åge Rasmussen (far til Theis, GEF) blev nyvalgt.
Lis og Maja var enige om, at mødet d. 27.11.2017 var et rigtig godt møde, hvor der var
en god dialog.
e. Ny socialchef medio 2018
Maja meddelte, at socialchef Lars Kristiansen har valgt at gå på pension pr. 1.6.2018.
Der er nedsat en gruppe, som skal finde frem til en profil for en ny socialchef, inden
stillingen slåes op.
f. Kostregnskab 2017 – (ikke på dagsorden)
Maja orienterede om, at kostregnskabet (beboernes betaling til kost og
rengøringsartikler) nu er opgjort for hele 2017.
Opgørelsen viste overskud i alle 4 bo-afdelinger.
Overskuddene er tilbagebetalt til alle relevante beboere – til deres NEM-konti.
Maja tager en drøftelse med hver bo-afdeling om deres kostvaner mv..
3. Generel information vedr. personale og beboere
Personale:
Personaleoversigten blev uddelt og gennemgået på mødet.
Maja orienterede om, at man - som noget nyt ved ACS - har fået SOSU-elever, som skal
i 28 ugers praktik indenfor psykiatriområdet. Dette foregår som en flexpraktik, hvoraf de
14 uger er hos ACS. I perioden 10.1.-18.4.2018 er der således 1 SOSU-elev på
Bilstrupvej 28 og 1 SOSU-elev i Botræningen.

Beboere:
Botræningen – 1 tidligere beboer er flyttet i egen bolig og får nu støtte fra personale fra
Botræningen.
Thinggade – 1 person med støtte i egen bolig er stoppet – 4 nye personer med støtte i
egen bolig er kommet til.

4. ACS-kalender 2018
Udkast til kalenderen 2018 blev uddelt og gennemgået på mødet og der var herefter
enighed om, at:
Sommerfest for pårørende på Bilstrupvej 28 og Gefionsvej 24-48 bliver søndag d. 27.
maj 2018.
Julehygge for pårørende i alle bo-afdelinger bliver søndag d. 25. november 2018.
Pårørenderådsmøder 2018 bliver:
30. januar 2018
08. maj 2018
28. august 2018
20. november 2018
Kalenderen bliver gjort færdig og lægges på AutismeCenter Skive`s hjemmeside.

5. Eventuelt

Intet.

Næste møde d. 08.05.2018.

Anette Henriksen, referent

