Kommentarer fra medarbejderne på aktivitetshusene vedr. prioriteringsforslag om at lukke
aktivitetshusene en dag om ugen
Konsekvenser af at lukke Aktivitetshusene en dag om ugen:
-

-

-

-

Hvis man forestiller sig hermed at alle hjemmedage, skal flyttes til denne lukkedag, vil der ikke være
fysisk plads på Skriversvej til alle deres borgere. Allerede nu med hjemmedage jævnt fordelt er der
for lidt plads på institutionen.
Mange borgere har ingen eller ikke en ugentlig hjemmedag, og for dem vil det være en væsentlig
reduktion af deres tilbud. Weekenden vil ikke længere være en afslapning fra hverdagen, men en
inaktiv periode.
Der bliver en dag mindre om ugen for bostederne til at foretage lægebesøg, pengehævning og
andre aktiviteter der inddrager borgeren i deres eget liv. Man reducerer hermed borgerens
mulighed for medborgerskab
Det bliver ikke muligt at fastholde fuldtidsstillinger på aktivitetsområdet.
Der skal betales for bygningerne uanset lukkedage

Konsekvenser af at personale fra døgninstitutioner følger med til aktivitetshuse
-

-

-

-

-

Vil betyde at en del af aktivitetshuset personale bliver meget varierende. Disse personaler vil ikke
blive en fast ingrediens, men som en lejlighedsvis vikar.
Skriversvej modtager borgere fra 3 forskellige døgninstitutioner (inkl. Katrinehaven, hvor der
modtages borgere fra 5 klynger), 4 andre bosteder og 5 selvstændigt boende borgere
Gimle modtager borgere fra 4 forskellige døgninstitutioner, 4 andre bosteder og 4 selvstændigt
boende borgere
For at aktivitetshuset kan fungere skal man kende relationerne mellem borgerne. Personalet fra en
institution kender kun en lille del af borgerene på aktivitetshuset.
Mange borgere har svært ved at forholde sig til andre borgere. De har brug for genkendelighed og
stabile rammer for at fungere. Hvis disse borgere udsættes for varierende personale vil det
uværgereligt føre til vold.
De fleste aktiviteter er afhængige af at de foreståes af faste personaler, der kender borgerens
kapacitet og ønsker på aktivitetens område. Man kan f.eks. ikke køre en kreativ proces uden at
personale og borger i kontinuertlig fællesskab udvikler borgerens evner og færdigheder.
Da omsorgen for beboeren på døgninstitutionerne kommer i første række, frygter aktivitetshusene
at personalet fra døgninstitutionen vil melde afbud til aktiviteten (et udbredt problem på
Katrinehaven, som ellers skulle være en mere overskuelig sammenhæng). Aktivitetshusene er på
nuværende tidspunkt for effektiviserede til at kunne bære sådanne afbud.
Aktiviteterne på aktivitetshusene har et kvalitativt indhold, som er afhængig af personalets
spidskompetence. Kompetencer som personalet har udviklet gennem personlige interesser og
vedvarende afprøvning. Disse kompetencer vil gå tabt hvis det er tilfældigt personale, der forestå
aktiviteterne.
Vi mangler oplysning om hvor mange ansatte der er på døgninstitutionerne der er ansat på mindre
end 30 timer pr uge, da kravet om mindst 5 timer pr vagt ikke gælder dem.

