
 

 

 

 

 

                  SCR 

Specialcenter Roskilde 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde for SCR Kommunikation  

Den 2. juni 2022 kl. 16.00-18.00  

Referat 

Mødet blev afholdt i mødelokalet på 1. sal på Elisagårdsvej 

 

 

Til stede: Birthe K. Vinner Nielsen, Birgitte Baktoft, Anders Fransson, Lene Lykkebo, Eskild Petersen, og Gitte 

Pedersen (referent).  

 

Afbud: Lisbeth Jensen, Maria Kongsaa, Vivi Risbjerg Sørensen og Karen Munk 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden samt referat af mødet d. 28. marts 2022. 

Godkendt. 

 

Ad 2. Faglig præsentation. 

Talekonsulent Susanne Laursen fortalte om tilbud til borgere med hjerneskade. 

 

Ad 3. Økonomi 

Gennemgang af økonomisk prognose og budget (bilag udsendt før mødet) 

Økonomien ser stabil ud, og der forventes et overskud på omkring kr. 330.000 ved årets udgang. Under emnet en 

lille debat om de to hjælpemiddelpuljer. 

Eskild gør endvidere opmærksom på, at det i øjeblikket er svært at rekruttere fagkonsulenter, og ellers ville det 

forventede overskud blive brugt på at nedbringe ventelister. 

 

Ad 4. Meddelelser fra ledelsen 

JOSA: seneste om journaliseringssystem  

Anja (afdelingsleder) bruger fortsat halvdelen af sin arbejdstid som projektleder for implementeringsopgave. 

Lille debat om nødvendigheden af at skifte journalsystem. Der sker stadig små fremskridt vedr. funktionerne i 

systemet. Det er et noget anderledes system at arbejde i, og blandt andet de mange klik er med til at forsinke 

journaliseringsarbejdet. Der er blevet udarbejdet instruktionsvideoer af en af fagkonsulenterne, som kan bruges 

af kollegerne. Funktionen med SMS påmindelser til borgerne er begyndt at virke nu, og det er med til at 

mindske udeblivelser fra aftalerne. 

 

Status på ventelister 

Der er fortsat venteliste i stort set alle teams – og det veksler mellem 1-2 mdr. og helt op til ca. 4 mdr.s 

ventetid. I stemmeteamet er der 70 borgere på venteliste, og vi er i øjeblikket i gang med at rekruttere 

vikarhjælp. 
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Valg af brugerrepræsentant 

Der er valg til bestyrelsens brugerrepræsentant d. 20. juni 2022. Eskild sørger for arrangementet, og opfordrer 

til at budskabet om valget til bestyrelsesposten deles. 

 

Seneste dialogmøde med abonnementskommuner 

Der afholdes dialogmøder to gange årligt, og der har netop været afholdt møde. På disse møder er der 

gensidig orientering. Herudover fortæller Eskild og Lene om, at Kommunikation også tager ud til 

samarbejdskommunerne og fortæller om Kommunikations forskellige tilbud. Det er afdelingsleder Anja og tre 

fagkonsulenter, der påtager sig denne opgave. Møderne kan også afholdes som webinarer. 

 

 

Ad 5. Meddelelser fra byråd 

Birgitte fortæller, at det lige nu handler rigtig meget om det kommende års budget – og meget gerne et der kan 

holde. Beskæftigelses- og Voksen-Specialområdet har tidligere overskredet budgetterne, og der arbejdes hårdt på 

at finde procedurer for kommende rammer for budgetlægninger.  

 

Ad 6. Meddelelser fra organisationer og brugere 

Birthe fortæller, at hun har været til møde vedr. tilgængeligheden på Sct. Hans. Herudover nævner Birthe Unitti og 

de kommende arrangementer, som man kan læse om på Frivilligcenter Roskildes hjemmeside. 

 

Der vil være den årlige sundhedsdag d. 10. september 2022, men Birthe deltager ikke i år. Der arbejdes også i 

Algade 31 med Børnekultur og med renovering, som skal gøre det mere tilgængeligt. 

 

Den 19. juni 2022 fra kl. 19-21 er der Åbent Hus hjemme hos Birthe i Jyllinge, hvor kan se Birthes flotte roser, og 

der vil blive serveret kage. Arrangementet har også været annonceret i Dagbladet. 

 

Anders fortæller, at han sammen med Peter Vonsild har været til møde med Roskilde Kommune’s IT-afdeling vedr. 

tilgængeligheden på Roskilde Kommune’s hjemmeside. 

 

Herudover har Anders et spørgsmål fra et medlem af FDDB vedr. undervisning i punkt. Eskild opfordrer Anders til 

at få medlemmet til at rette henvendelse til Kommunikation. 

 

 

Ad 7. Meddelelser fra medarbejdere 

Lene fortæller, at arbejdet fylder meget i det daglige. Vi har det dog rigtig godt på Kommunikation, og der afholdes 

en lille sommerfrokost om tre uger. Lene fortæller, at der har været en del holdundervisning her i foråret, og der har 

været afrunding med de forskellige hold. 

 

Lene fortæller herefter, at dette er hednes sidste bestyrelsesmøde, da der kommer en ny 

medarbejderrepræsentant i bestyrelsen efter sommerferien. Lene har været medarbejderrepræsentant i rigtig 

mange år – faktisk siden år 2002, og der er en stor tak til Lene for samarbejdet i de forgange år. Lene har været 

meget glad for opgaven. Det bliver talekonsulent Ditte Johansen, som bliver ny medarbejderrepræsentant. 
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Ad 8. Evt. 

Ikke noget til dette punkt. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 12. september 2022 kl. 16-18 på Elisagårdsvej.  

 

 

Bestyrelsesmøder i 2022: 
 

 Mandag den 28. marts 

 Torsdag den 2. juni 

 Mandag den 12. september 

 Tirsdag den 25. oktober 

 Onsdag den 7. december 

                          …. alle dage 16-18 


