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    Aarhus d. 22. marts 2016. 

 

  

Nyhedsbrev nr. 1, 2016. 

 

 

Kære alle sammen. 

 

 

Først vil vi udtrykke dyb beklagelse over det drab, der i Påsken har fundet 

sted i Roskilde. Med de oplysninger, der er givet i pressen, ser det ud til at det 

er det mønster, vi har set i de fire foregående drabssager: Psykotisk bruger, 

påvirket af euforiserende stoffer og bevæbnet, og muligvis optaget på det for-

kerte tilbud. 

Som tidligere oplyst har vi skrevet til Sundhedsminister Sofie Løhde for at få 

et møde om boformernes samarbejde med regionspsykiatrierne efter Saxen-

højhændelsen, men ministeren kunne ikke mødes med os. Vi skrev derefter til 

Karen Ellemann, der desværre heller ikke kunne mødes med os. Vi har imid-

lertid ikke til sinds at slippe fokus i problemstillingen, og vil på kommende be-

styrelsesmøde drøfte hvilke initiativer, vi så skal tage. Problemstillingen med 

sindslidende brugere på § 110-boformer er ikke blevet mindre aktuel. 

På kommende ledernetværk vil vi drøfte, hvad vi kan gøre i regionerne for at 

forbedre samarbejdet ud fra en arbejdsmiljøvinkel. 

 

Et repræsentantskabsmøde er godt overstået, og tak til alle de, der gjorde det 

til det gode møde, det var.  

Vi havde den glæde at kunne byde velkommen til nye medlemmer. 

Der var 74 deltagere, hvilket er en rigtig god opbakning, og stor deltagerakti-

vitet under oplæggene.  

Det var rigtigt godt. 

 

Som beskrevet i seneste nyhedsbrev har medarbejderrepræsentanter i SBHs 

bestyrelse arbejdet med at etablere et aktivt medarbejdernetværk, og det tog 
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for alvor form på repræsentantskabsmødet, hvor der blev afholdt et møde, 

kun for medarbejderrepræsentanter. På mødet blev der dannet et fundament 

og en konkret strategi for det videre arbejde med at udvikle medarbejdernet-

værket i SBH. For mere information se under fanen: Netværk -> medarbejder-

netværk på SBHs hjemmeside: http://sbh-boformer.dk/medarbejdernetvaerk-

i-sbh/ 

Det er centralt for SBHs udvikling, at det initiativ får luft under vingerne. 

 

Der var valg i regionerne Nordjylland, Midtjylland og Hovedstaden. 

Følgende blev valgt: 

Nordjylland: Lederrepræsentant Kelly Berg, Aas, og medarbejderrepræsentant 

Lone Hermansen, Svendstrupgård. 

Midtjylland: Lederrepræsentant Jakob May, Østervang, og medarbejderrepræ-

sentant Penille Tea Mau, Østervang. 

Hovedstaden: Lederrepræsentant Søren Romar, Lindevangen/Lærkehøj og 

medarbejderrepræsentant Peter Godwin, Lindevangen. 

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter med Jakob May som formand, 

Sus Rask som næstformand og Søren Romar som kasserer. 

 

Det er aftalt, at alle regioner afholder regionale ledernetværksmøder i 2. kvar-

tal, sandsynligvis i juni. 

 

Der er stadig gang i den politiske sæson.  

SBH var fredag d. 18. marts inviteret til møde med Social –og Indenrigsmini-

ster Karen Ellemann om mål i det sociale arbejde. 

Rådet for Socialt Udsatte afholder møder om de ændringer af voksenreglerne i 

Serviceloven, der er på vej, og der deltager vi. 

Vi drøfter stadig om, og i givet fald, hvordan vi bedst muligt kan deltage i Fol-

kemødet på Bornholm. Der er flere udfordringer i det. 

 

Også på det faglige område er der sæson. 

Socialstyrelsen er i gang med at rulle hjemløshedsstrategimetoder, og meto-

deudvikling, ud, og der er SBH inviteret til at drøfte den bedste måde at gøre 

det på. 

Vi er i gang med at pilotteste en registrering af afvisninger på et antal bofor-

mer i samarbejde med Ankestyrelsen. Afvisninger er et mørketal, vi meget 

gerne vil have lys på, så det går vi i gang med. 
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Man ønsker fra ministeriets side at kvalificere boformsstatistikken, og det ar-

bejde deltager vi også i. 

Vi deltager ligeledes i arbejdet med at kvalificere opkrævning af logi og kost i 

samarbejde med ministeriets kontor for udsatte. 

 

Vi er i gang med at planlægge vores politiske konference, der flyttes fra Bo-

rups Højskole til Islands Brygge. Datoen er d. 23. august 2016 og vi arbejder 

med en mere dynamisk konference næste gang. 

 

Vi er også godt i gang med årsmødeplanlægningen. Datoen er 6.-og 7. okto-

ber 2016. Temaet er den skjulte og åbne magt, der udspiller sig forholdet mel-

lem brugere og medarbejdere, og vi planlægger med mere aktivitet fra bofor-

merne, dels i form af korte oplæg fra 3 boformer og dels i form af workshops. 

Det vil I blive mere involveret i. 

 

SBHs hjemmeside har fået en ny fane: Netværk, herunder er der oprettet en 

fane for hhv. medarbejder- og ledernetværket i SBH. Vi er meget interesseret 

i at hjemmesiden i så høj grad som muligt er brugbar og modsvarer det be-

hov, især medlemmerne har. Så I må stadig meget gerne give feedback på 

den og gerne pege på muligt indhold. Det er ikke sikkert, at alle ønsker og be-

hov kan imødekommes, men der er med sikkerhed værdifuld information. Di-

verse spørgsmål + inputs til hjemmesiden sendes til ptm@aarhus.dk. 

 

Det var alt i denne omgang! 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen 

 

Jakob May 

Formand 
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