Selvejenetværket
Netværk for de selvejende plejecentre i Københavns Kommune
Cvr.nr. 16529877
Bank: 53010312928

Notat fra ERFA-møde
Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 17.00 på Håndværkerforeningens Plejehjem,
Håndværkerhaven 49, 2400 København NV.
Deltagerliste til slut i notatet.
Emnerne på mødet var følgende:
1.

Erfaring med frivillige og samarbejdet med civilsamfundet
i nærområdet. Håndværkerforeningen har et antal unge, der kommer
og er sammen med beboerne, spiller ludo, læser og gør mange andre
ting. På Langgadehus er der legestue og nabosamarbejde.
Frivillighedskoordinator Bente Bülow, Håndværkerforeningens
Plejehjem og forstander Barbara Lisemose, Langgadehus Plejecenter
vil fortælle om deres projekter og erfaringer.
Der er en bred vifte af ting i gang omkring frivillige og samarbejdet
med civilsamfundet rundt om i byen på såvel de selvejende som de
kommunale plejecentre, så der er et rigtig godt grundlag for
erfaringsudveksling.

2.

3.
1.

Fortsat drøftelse af udfordringerne i samarbejdet med
Koncernservice på baggrund af Selvejenetværkets møde med konst.
direktør Ivan Kristoffersen m.fl. den 20. januar 2016.
Erfaringsudveksling og fælles inspiration i øvrigt.

Forstander Randi Steen, Håndværkerforeningen bød
velkommen og indledte med at fortælle om plejehjemmets fritidsjobbere, som de har i et
samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Betingelsen for at blive
fritidsjobber er, at man som ung er i gang med en uddannelse. Fritidsjobberne kommer på
skift. Der er p.t. 26. De møder kl. 16.00 og samtaler med beboerne, går ture, læser for og
med beboerne. De må max arbejde 8 timer om ugen. De lønnes af BIF på grundløn men får
tillæg for aften- og weekendarbejde. Kan desværre kun være i ansættelsen i 6 måneder. De
unge søger jobbet hos BIF. Ordningen gælder kun for plejehjemsområdet. De har et helt
normalt ansættelsesforhold med plejehjemmet og ved evt. afskedigelse følges normal
procedure. Der var en god drøftelse herom og Randi lovede at sende mere materiale herom
til alle Selvejenetværkets medlemmer.

Dernæst tog frivillighedskoordinator Bente Bülow over og
fortalte, at hun er ansat som frivillighedskoordinator af en fond under Håndværkerforeningen.
Var tidligere ansat på plejehjemmet som ledende ergoterapeut og stod også den gang for
kontakten til frivillige. Men denne stillingsdel blev nedlagt. Nu er hun ansat 10 timer om ugen.
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Da ansættelsen var i orden startede Håndværkerforeningen en klub for frivillige. Der kom
pludselig 25 nye frivillige til plejehjemmet. På Håndværkerforeningens Plejehjem er det de
frivillige, der står for alle arrangementer bortset fra husets faste arrangementer. Det giver
anledning til lidt snak med personalet, om de nu mister alt det sjove til de frivillige. De frivillige
har meget forskelligt udgangspunkt. Det kan være tidligere medarbejdere, pårørende og tidligere
pårørende, folk fra nabolaget og som anført ovenfor de frivillige fra Håndværkerforeningen.
Med den forskellighed er der også en stor spredning i deres kompetencer: foredrag,
orgelkoncert, billard, vild med dans, søndagscafe m.m. Der møder 10 frivillige ind hver søndag.
Der er 150 beboere. De frivillige arrangerer borde og stole og henter beboerne ned fra
afdelingerne. Der kan være ca. 50 deltage og så snakkes og hygges der. Efter ca. 1 time føres
beboerne tilbage til deres bolig. De frivillige fra Håndværkerforeningen er organiseret i Klub 21
(der var/er 20 klubber i forvejen). Klubben får 10.000 kr. om året til arbejdet og hvert medlem
betaler selv 200 kr. i klubmedlemsskab.
Der er p.t. 40 frivillige ved plejehjemmet. De 10 kommer fra Emdrup Kirke og står for
gudstjeneste hver søndag. Nogle frivillige er også faste chauffører og deltager kun ved at køre
ved udflugter.
Der laves fællesarrangementer og arrangementer for særlige grupper ud fra en vurdering af,
hvad der henvender sig til hvem. Frivillighedskoordinatoren skal lede og nurse. De frivillige
skal ikke selv alene bestemme, hvad de vil lave, men koordinatoren skal bestemme, hvor der er
brug for frivillige til hvad. Familiemedlemmer/pårørende må også gerne deltage i
arrangementerne.
På andre plejehjem er der også ofte en koordinator for de frivillige, men det er så en opgave
tilknyttet et andet job.
Torben Knud, Kildevæld Sogn og formand for ældresagen på Østerbro: Her har man frivillige i
ældresagen og de kommer så ud og bliver besøgsvenner eller hjælper i aktivitetscentret. Men
Ældresagen fungerer ikke sådan alle steder.
Så var det forstander Barbara Lisemose, Langgadehus Plejecenters tur: På Langgadehus har vi
en aktivitetsmedarbejder som også er frivillighedskoordinator. Vi har taget fat i Ældresagen i
Valby og Frivillighedscentret og fået enkelte besøgsvenner. Nogle er ikke med så længe. Vi har
haft 15 frivillige tilknyttet til at køre vores rickshaws. Nu er der kun en.
Der er kontakt med 2 børnehaver, der kommer ind imellem.
På et tidspunkt blev vi inspireret til at lave noget med beboerne fra de almene boliger på 2. og 3.
sal. Langgadehus er en firkantet karre med en gård/have i midten for plejehjemsbeboerne.
Plejecentret råder over stuen og 1. sal. I stuen er der også træningscenter. På 2 og 3. sal er der
almindelige almene boliger med mange unge mennesker med børn. De har ikke adgang til
gårdhaven men har egen stor terrasse og en tagterrasse. Vi tog kontakt til konsulent Inger Bille,
der hjalp med at sparke dørene ind. Der er nu spillesøndag hver søndag. Her kommer naboerne
med deres spil under armen. Der er ikke noget med tilmelding. Man møder blot op. Vi har også
grillarrangementer med naboerne. Vi leverer kartofler, brød og grønt og naboerne kommer med
kød og griller for vores beboere. Vi har et årshjul med 20 fællesarrangementer.
Man er nød til at opdrage på naboerne. De skal vide, at de skal bidrage. De skal vide, at de ikke
kommer for at blive serviceret. De skal hjælpe til. Det er også vigtigt for medarbejderne, at de
ikke oplever, at naboerne laver alt det sjove. Vores naboer/overboer har byhave på tagterrassen
og der skal vores beboere også på besøg til sommer.
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Kl. 13 – 16 er der nu hver torsdag legestue i vores festsal siden juli 2015. Der kommer fra 8 –
15 voksne og børn. Vores beboere kommer og er med. Spiller bold med børnene o.s.v. Der er og
vil nok altid være lidt gnidninger, men det er til stor glæde for beboerne, og det er det fra tid til
anden nødvendigt at fortælle medarbejderne. Der er nogle gange nogle sure ting, når der ikke er
ryddet ordentlig op og lign., men der er også meget hjælp i at have legestuen og de andre gode
tiltag. Så vær ikke bange for at slå dørene op.
Erik Vinding fra bestyrelsen supplerede: Skolerne er også gode at tage fat i. Det kan puttes ind
under den understøttende undervisning. På Langgadehus er der 2 forløb i gang.
Anne-Marie konstatere konkluderende at på sin vis gøre vi noget af det samme på
Håndværkerforeningen og Langgadehus. På Håndværkerforeningens Plejehjem har
Håndværkerforeningen taget fat i dens medlemmer og på Langgadehus har I taget fat i jeres
overboer. Men vi har jo alle naboer eller vi er i et gårdlaug. Der er altid en skole nærheden o.s.v.
Der var yderlige input fra Knud Melballe og Kirsten Poulsen.
Svend Erik bemærkede, at der er mange forskellige puljer, som der hentes penge fra. Det ville
også være fantastisk, hvis man kan få samlet op omkring alle de ting der sker.
Lotte Breum bemærkede, at man ikke mere som tidligere har en beskæftigelsesterapeut. Men da
ressourcerne blev mindre er disse medarbejdere sparet væk. Nu genopfinder man det igen på en
anden måde.
Torben Knud: Man skal nok være meget obs på, at der er et godt samarbejde mellem frivillige
og medarbejderne, så medarbejderne ikke oplever, at de mister det sjove samvær med beboerne.
Randi sagde hertil, at aktiviteter ikke er medarbejdernes kerneønsker i deres arbejde.
Lars Hutters gav en beskrivelse af samarbejdet på Kildevæld med frivillige. Vi har en del
enkeltrekrutterede frivillige samt en gruppe af unge frivillige og samarbejde med frivillige, som
er organiseret i Røde Kors eller Ældresagen og desuden en række frivillige rickshawchauffører.
Aktiviteter for frivillige: Hjælpe beboerne ved bankospil, afhold strikkegruppe, passer vores
genbrugsforretning, wellnessgrupper, spiseklubber for henholdsvis mænd og kvinder, deltage i
cafeaftner, avislæsning, besøgsvenner og gåture.
Desuden er der cocktailaftner, hvor grupper af unge frivillige varetager planlægningen og
udførelsen af cocktailaftnerne.
Samarbejde med Røde Kors: Vågetjenesten kommer, når vi beder om det.
Øbro Motion: Der kommer 2 frivillige hver uge og forestår stolegymnastik.
Qi Gong: 2 frivillige deltager på skift sammen med en betalt (af beboerne) instruktør.
Anne-Marie Mærkedahl: Som selvejende skal vi profilere os som dem, der kan få gang i
frivilligheden.
2.

Svend Erik Christansen referede kort fra dialogmødet med
konst. direktør Ivan Kristoffersen m.fl. fra Koncernservice. KS arbejder hårdt på at få rettet
op på fejl og dårligt image. Der havde været en rigtig god dialog og KS udbeder sig
konkrete eksempler for at se, hvor det går galt. Omkring refusion og KAS vil Barbara sende
nogle eksempler. Kildevæld vil også sende nogle eksempler.

3.

På grund af det fremskredne tidspunkt sluttede mødet her.

04.03.2016
Notat v/Frede Mølgaard
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Deltagerliste for ERFA-møde 1. marts 2016 kl. 17.00 på Håndværkerforeningens Plejehjem
Afbud
Gotfred Blom
Kirsebærhaven
Kasserer
boernegaardene@mail.tele.dk
Afbud
Birthe Rasmussen
Kirsebærhaven
Fostander VC40@suf.kk.dk
Afbud
Bjørn Petersen
Selvejenetværket
Vidensperson
bpe@kab-bolig.dk
Deltager
Kirsten Poulsen
Rundskuedagen
Formand
kirsten.greve@mail.dk
Afbud
Jo Helvad Rundskuedagen
Forstander
FW13@suf.kk.dk
Afbud
Jakob Hougaard
Bonderupgård
Formand
jakobhougaard@outlook.com
Deltager
Erik Vinding
Langgadehus
Bestyrelsesmedlem
e.vinding@mail.dk
Deltager
Svend Erik Christiansen Hørgården Formand
SEC@post10.tele.dk
Afbud
Vibeke Hapiach Christensen Hørgården Centerchef
TU79@SUF.KK.DK
Afbud
Anders Forsberg Svendsen
Fælledgården
Formand
forsberg.svendsen@gmail.com
Afbud
Gitte Jeppesen
Rosenborgcentret
Forstander CL7M@suf.kk.dk
Deltager
Lotte Breum Højdevang Forstander W871@suf.kk.dk
Deltager
Knud Melballe Olsen
Hjortespring Formand
melballe@pc.dk
Afbud
Anders Børresen
Hjortespring Forstander
p946@suf.kk.dk
Deltager
Anne-Marie Mærkedal Håndværkerforeningen
Adm. Direktør
maerkedahl@hvfkbh.dk
Deltager
Randi Steen Håndværkerforeningen
Forstander
ZR4P@suf.kk.dk
Deltager
Bente Bülow
Håndværkerforening
Oplægsholder
B013@suf.kk.dk
Afbud
Yvonne Svendsen
Kildevæld Sogns Plejehjem
Formand
yvonnesvendsen@hotmail.com
Afbud
Margit Lundager
Kildevæld Sogns Plejehjem
Forstander LB72@auf.kk.dk
Deltager
Torben Knud
Kildevæld Sogns Plejehjem
Bestyrelsesmedlem
torbenknud@mail.dk
Deltager
Lars Hutters Kildevæld Sogns Plejehjem
Bestyrelsesmedlem
lars_hutters@dadlnet.dk
Afbud
Susanne Borch
Peder Lykke Centret
Formand
sb@cphlex.dk
Deltager
Anne-Lise Nerving
BOM I-Parken
Formand
nerving@hotmail.dk
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Afbud
Afbud
Afbud
Deltager
Deltager
Deltager
Afbud
Deltager

Lars Bo Sørensen
BOMI-Parken
Forstander EY4M@suf.kk.dk
Claus Oldenburg
Nybodergården
Formand
cloldenburg@hotmail.com
Jette Jensen Nybodergården
Forstander
F40E@suf.kk.dk
Troels Behr Selvejenetværket
Konsulent
troels.behr@gmail.com
Barbara Lisemose
Langgadehus Forstander
C74Z@suf.kk.dk
Birgit Skov Langgadehus Bestyrelsesmedlem
bskov@webspeed.dk
Susan Hedlund
Selvejenetværket
Vidensperson
Susan_Hedlund@br.kk.dk
Frede Mølgaard
Selvejenetværket
Forretningsfører
frede@oxholm.com

