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Vedtægter for plejehjemsråd Skæring i Århus kommune 

 

§ 1. Formål 

Stk. 1 

Rådet på plejehjemmet skal medvirke til: 

• At gøre plejehjemmet til et godt sted at være med fokus på nærvær, fællesskaber og gode 

oplevelser. 

• At understøtte beboernes interesser i overensstemmelse med gældende 

kvalitetsstandarter. 

• At udvikle plejehjemmet i et tæt samarbejde med forstanderen, pårørende, 

medarbejdere, frivillige og relevante aktører i lokalområdet. 
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§ 2. Etablering af råd 

Stk. 1 

Der kan etableres råd på alle plejehjem, der udgør naturlige geografiske og/eller 

interessemæssige enheder. 

Stk. 2 

Der afholdes hvert år et årsmøde hvor alle beboere, pårørende og andre med særlig interesse for 

plejehjemmet kan deltage. På årsmødet vælges eller udpeges rådet. Rådet udpeger i fællesskab 

en formand. Rådet og formanden har sit virke indtil næste årsmøde og kan godt genopstille. 

 

Stk. 3 

Rådet planlægger kommende årsmøde i samarbejde med forstanderen på plejehjemmet. 

Årsmødet kan indeholde drøftelser af følgende: 

• Ønskede aktiviteter på plejehjemmet det kommende år. 

• Samarbejde mellem rådet, forstanderen, frivillige og andre relevante 

samarbejdspartnere. 

• Evaluering/ orientering om arbejdet siden sidste årsmøde af formand og Aktivitetsudvalg. 

 

§ 3. Rådets sammensætning 

Stk. 1 

Rådet består af beboer og pårørende fra plejehjemmet samt andre borgere med særlig interesse 

for det pågældende plejehjem. 

 

Stk. 2 

Rådet skal som minimum bestå af tre medlemmer herunder en formand. 

 

Stk. 3 

Rådet kan sammentænkes med Afdelingsbestyrelsen og/eller med rådet på lokalcentret, der hvor 

det er ønskværdigt og meningsfyldt. 
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§ 4. Samarbejde 

Stk. 1 

Forstanderen og relevante medarbejdere som f.eks. oplevelsesmedarbejderen deltager i 

årsmødet. 

 

Stk. 2 

Det aftales lokalt, hvordan samarbejdet mellem rådet, forstanderen og medarbejdere skal foregå 

i det daglige. Rådet kan blandt andet efter aftale med forstanderen indbyde relevante 

medarbejdere til at drøfte og belyse forskellige emner. 

 

Stk. 3 

Rådet skal invitere til og i videst muligt omgang samarbejde med relevante aktører omkring 

plejehjemmet, det kan være foreninger, lokale erhvervsdrivende, klubber med mange flere. 

 

Stk. 4 

Rådet på plejehjemmet samarbejder i det omfang, det er muligt og giver mening med de råd, der 

er oprettet ved lokalcentre i nærområdet. 

 

§ 5. Opgaver 

Stk. 1 

Rådets overordnede opgave er at understøtte beboernes interesser i et tæt samarbejde med 

forstanderen jf. § 1. 

 

Stk. 2 

Rådet understøtter og tager initiativ til aktiviteter og arrangementer på plejehjemmet i 

overensstemmelse med beboernes ønsker og behov. 
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Stk. 3 

Rådet inddrages i relevante forhold i forbindelse med en daglige pleje og omsorg på 

plejehjemmet. Det gælder i forhold til samvær, kostplaner, tilrettelæggelse af måltider, resultater 

af tilsyn, arbejdets tilrettelæggelse, aktiviteter, m.v. 

 

§ 6. Arbejdsform 

Stk. 1 

Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. I denne anføres møde hyppighed, regler for 

dagsorden, mødeindkaldelse og referatudstedelse. 

 

Stk. 2 

Rådet kan hente inspiration i Standardforretningsordenen. 

 

§ 7. Ikrafttrædelsesregler m.v. 

Stk. 1 

Vedtægterne er revideret i maj 2017 og er gældende fra 1. januar 2018. 

 

Stk. 2 

Vedtægtsændringer udarbejdes af relevante interessenter i samarbejde med 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og godkendes af Rådmanden for 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. 
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Skæring Plejehjemsråd/ Område Nord 
Forretningsorden vedtaget d. 27. februar 2020  

 

• Efter hvert årsmøde skal forretningsorden gennemgås og evt. revideres på 

første rådsmøde. 

• Det er ønskeligt at formand er valgt i en 2-årig periode. 

• Det er ønskeligt at næstformand og kasser ikke er på valg samme år. 

• Det er ønskeligt at beboer er valgt til næste årsmøde. Det er ikke nødvendigt 

at beboer har posten som formand, næstformand eller kasser. 

• Mødehyppighed, 1 konstituerings møde og 4 rådsmøder pr. år. 

• Forstander og formand mødes inden hvert rådsmøde. 

• Januar hvert år, skal der være nytårstaffel med efterfølgende årsmøde. 

• Fast dagsorden følges. 

• Det er ønskeligt at referat blive skrevet af valgte frivillige i rådet, forstander 

skriver referat i 2020. 

• Referat godkendes af formand inden 3 dage. Forstander formidler referat så 

de er tilgængeligt i mapper på alle enheder. 

Samarbejde i plejehjemsrådet: 

• Skæring plejehjem følger MSO vedtægter for plejehjemsråd, den af rådet 

godkendte forretningsorden ift. mødehyppighed, dagsorden, referater mv. 

samt plejehjemmets fælles årshjul.  

Forstander er en aktiv del af rådet og deltager i alle møder. Beslutninger om 

planlagte aktiviteter træffes sammen af rådets 5 medlemmer (2020), inden 

de iværksættes.   

Kort samarbejdsaftale mellem plejehjemsråd og før aktivitetsudvalg, nu 

Skæring plejehjemsvenner udarbejdes og godkendes af rådet.   

 

• Alle planlagte arrangementer behandles og besluttes på rådsmøder, 

hvorefter Skæring plejehjemsvenner understøttes for omsætning af aftaler i 

praksis. Der sikres en god information fra Skæring plejehjemsvenner til de 

faste frivillige tovholdere og ad hoc frivillige ved større arrangementer.    
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Opslag om arrangementer udarbejdes som udgangspunkt af 

rådsmedlemmer, hvilket i god tid aftales til rådsmøder, så informationen til 

beboere/familie/venner har gode betingelser. 

Personalet er gerne behjælpelige med at dele ud til beboer og sende til 

pårørende/familie/venner. 

Det er ikke tilladt at gå en runde ind i alle lejligheder uden tilladelse fra 

beboerne, så også fint at anvende postkasser. 

Hvordan og til hvem tilmeldinger til arrangementerne sker, aftales af rådet 

ved planlægningen, så personale og frivillige kan motivere til deltagelse.  

Vigtigt at rådet allerede ved planlægningen koordinerer med kok, hvis der 

indgår ændringer omkring vanlige måltider ift. arrangementet.  

Personalets støtte til at beboere er klar ved arrangementets start planlægges 

og prioriteres højt - på dagen kan beboere eller personale stå i ikke-planlagte 

gøremål, der kan forsinke det levede liv.    

Hvis der skal være deltagelse af medarbejdere i arrangementerne, er 

tidsfristen 4-6 uger inden i forhold til overenskomster.  

 

• Spontane hverdagsaktiviteter f.eks. måltider, avislæsning, gåture mv. som er 

vanligt indhold i hverdagen, kan f.eks. flyttes udendørs hvis vejret tillader 

det. En tur til stranden for at soppe eller bade eller forbi naboen at se på 

juletræer kan være andet, der øger livskvaliteten.  

Det fremmødte personale i vagter og frivillige der ønsker at understøtte 

dette, aftaler gensidigt hvordan det kan iværksættes - herunder hjælper 

hinanden før-under-efter stjernestunden.  

 

• Rådet lykkes i samarbejdet ved at spille med åbne kort og dele informationer 

og refleksioner - det gælder alle rådets 5 medlemmer (2020), samt 

områdechefen.  

Vi kommunikerer roligt og sobert med hinanden under og mellem møderne, 

så råd, Skæring plejehjemsvenner og personale/ledelse sammen 

understøtter den gode stemning i plejehjemmet. 

 

• Gensidig besvarelse af mails og evt. telefonbeskeder sker en gang ugentligt, 

da rådets opgaver ikke fordrer gensidige akutte svar.  
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Hvis Skæring plejehjemsvenner derimod skulle komme akut i nød for 

udførelse af en planlagt aktivitet f.eks. sygdom på dagen, en bus der ikke vil 

starte eller lignende, involveres forstander af den frivillige tovholder for 

sammen at finde en løsning.  

 
• Vi hjælpes ad med at dele og italesætte plejehjemmets mange gode historier 

- hverdag og fest. 

 

 


