Vedtægter for råd på plejehjem i Aarhus 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 kvalitetsstandarder
og lovkrav.



At udvikle plejehjemmet i et tæt samarbejde med forstanderen, pårørende, medarbejdere,
frivillige og relevante aktører i lokalområdet.

§ 2. Etablering af råd
Stk. 1
Der kan etableres råd på alle plejehjem, der udgør naturlige geografiske og/eller interessemæssige
enheder.
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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 og der udpeges en formand.
Rådet og formanden har sit virke indtil næste årsmøde og kan godt genudpeges.
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.

§ 3. Rådets sammensætning
Stk. 1
Rådet består af beboere 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.

§ 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.
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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.
Stk. 3
Rådet inddrages i relevante forhold i forbindelse med den 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 mødehyppighed regler for dagsorden,
mødeindkaldelse og referatudsendelse.
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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