Kommissorie beboerråd Kildehaven
Formål

Skabe dialog mellem beboere, medarbejdere, leder og
samarbejdspartnere
Rådet skal medvirke til drøftelse af rammer for ”Det gode ungdomsliv” i
Kildehaven og give beboerne mulighed for indflydelse på eget liv
Beboerrådet skal være medvirkende til, at der skabes de bedst mulige
rammer for samarbejdet mellem beboere og personale. Samt
inddragelse af pårørende i det omfang det opleves nødvendigt.

Beboerrådets
sammensætning

Rådet består af 2 beboere pr. enhed, samt mindst en leder. Det vil være
teamledere der deltager fast. Direktør kan deltage ved behov
Der kan inviteres deltagelse af medarbejdere, pårørende og andre efter
behov, til møderne.

Kompetence og
opgaver

Beboerrådet holder møder med leder 4 gange årligt. Dagsorden
udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse og referat offentliggøres på
Kildehaven senest 14 dage efter mødets afholdelse.
Beboerrådet skal have mulighed for at komme med bemærkninger til
kommunale tilsynsrapporter samt rapporter fra Embedslæge tilsynet.
Der holdes møde 1 gang årligt, hvor møderne evalueres
Opstår der situationer hvor der er stemmelighed er lederens stemme
afgørende.
Beboerrådet kan ikke deltage i behandling af sager vedrørende
enkeltpersoner og konkrete klagesager, beboersager og/eller
personalesager.
Beboerrådet har ikke adgang til oplysninger om beboere og personale.

Valg

Der afholdes valg 1 gang årligt i november mdr.
Beboere sidder for 2 år af gangen. Der er valg af 1 beboer pr enhed
hvert år. Der kan fortages genvalg.
Valget annonceres på Kildehaven senest 3 uger før valget. Leder er
ansvarlig for annoncering.
Alle beboere i Kildehaven kan vælges til beboerrådet. Ved fraflytning
vælges ikke ny, før ved kommende ordinære valg.
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Ansvar

Evaluering

Leder på Kildehaven er ansvarlig for:


Udsendelse af dagsorden



Referater udarbejdes, skal være tilgængelige i 2 år tilbage



Offentliggørelse af referater, i Kildehaven



Afholdelse af valg 1 gang årligt i november

Beboerrådet evaluerer årligt:


Beboerrådets møder, drøftelser og beslutninger



Aktiviteter i beboerrådet og aktiviteter i Kildehaven



”Det gode ungdomsliv” i Kildehaven



Kontaktpersonfunktionen



Kost og kostpolitik i Kildehaven



Fælleslokalerne, brug af disse



Deltagelse i ansættelsesudvalg
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