Koordinationsrådet ved Udviklingscenter Vest (UCV)

DAGSORDEN til

Bestyrelsesmøde

TID:

Mandag d. 18. maj 2020 kl. 18.30

STED:

Kantinen UCV , Kastanie Allé 10, 6760 Ribe. Her er der
plads til at holde mødet med den krævede afstand.
Tove Larsen, Marianne Poder, Lone Mathiasen, Sanne
Hansen, Conny Thyrsting, Anna Marie Hansen, Anton
Pedersen, Thomas Andersen, John Olesen og Centerleder
Thomas Baagø Eriksen
-Marianne Poder og John Olesen

DELTAGERE:

AFBUD:
REFERENT:

Anna Marie Hansen

DAGSORDEN
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

Pkt. 2

Drøftelse af og udarbejdelse
af udtalelse til forslaget om
sammenlægningen af
Specialcentret og UCV.
Bilag er tidligere fremsendt fra
UCV.

Enighed om at det er et godt forslag, som koordinationsrådet
kan bakke op om.
OBS på fokus på at lave gode overgange fra barn til voksen og
inddrage de faglige kompetencer/viden om borgeren bedst
muligt.
OBS på at der er et behov for flere permanente pladser til
voksne for at sikre et godt flow.
Det forekommer dog ikke logisk, at Udviklingscentret skal høre
til under 2 politiske udvalg efter sammenlægningen.
Anton P laver et høringssvar og sender ud til
koordinationsrådets medlemmer.

Pkt. 3

Taget til efterretning.
Drøftelse af den nye
ledelsesstruktur ved UCV, som
skal være gældende fra 1. sep.
2020.
Orientering herom er udsendt
af Thomas Eriksen d. 20. april
2020.

Pkt. 4

Aktuel orientering om muligheden for åbning for besøg
hos borgere ved UCV, og
hvordan klarer de meget udsatte borgere hverdagen under coronakrisen. Er der planlagt yderligere initiativer for
borgerne i forbindelse med
tilbagevendingen til de mere
normale hverdage?

Fra onsdag 20. maj 2020 er der åbent for besøg på bostederne.
Besøgene skal aftales med bostedets personale og overholde
myndighedernes retningslinjer. Der er information på vej ud til
de pårørende.
Aktivitets- og beskæftigelsestilbud forventes at åbne fra den 2705-2020, dog ikke i fuldt omfang. Der arbejdes på højtryk med
planlægning, så borgerne kan starte på nedsat tid eller måske
forskudt tid. Det er en stor logistisk opgave.
Koordinationsrådet har stor ros til personalet for den måde,
nedlukningen er blevet håndteret på.

Pkt. 5

Orienteringer.
a. Formanden
b. Arbejdet med etablering af
lokalrådene.
c. Centerledelsen

a) Intet nyt fra formanden.
b) Arbejdet med etablering af lokalrådene blev sat i bero på
grund af corona situationen. Der ligger en køreplan – men
foreløbig er alle infomøder sat i bero til september. Tove vil
gerne omskrive de vejledende vedtægter og lave et forslag for
hvordan processen skal løbes i gang. Punktet sættes på
dagsordenen til koordinationsrådets næste møde.
Borgernes sommerferieplaner på bostederne er afhængige af
myndighedernes udmelding. Forslag om at tænke pårørende
ind i forhold til fx transport/logistik.
Ledsagerordningen har været sat i bero, men er nu klar igen.
UC-Vest har modtaget en mail om opstart. Thomas sender
mailen videre til Anton P. (formand).
Læring af Coronakrisen: at personalet har oplevet at
nedlukningen har givet mere ro på bostederne og mange
borgere har fået en øget trivsel og mindre sygefravær. Det giver
grund til overvejelser om, at nogle borgerne ikke skal op i
samme kadence som tidligere i forhold til beskæftigelse og
aktivitet. Der har også været borgere, som mistrivedes ved
mangel på aktivitet og struktur på dagligdagen og som man har
sat noget i gang for.

Pkt. 6

Fastlæggelse af næste møde.

Mandag den 24-08-2020 kl. 18:30 på Kornvangen.

Pkt. 7

Evt.

Referaterne skal lægges på hjemmesiden for UC
Vest.

