Dialogmøde - Referat
Onsdag d. 25. november 2015 mødte 13 repræsentanter op til
dialogmøde.
Vi drøftede mange emner. Her er et kort referat af mødet. Der bliver
spurgt om mange ting, og det er ikke alt, der er i referatet.
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Hasse fortalte om rejse til Japan. Han har holdt fire foredrag forskellige
steder i Japan og viste den film, som Malou, Line og Thomas er med i.
Alle kan se filmen på youtube. Brug denne adresse:
25. november 2015

https://www.youtube.com/watch?v=jEv_JqBRH50
Grønnemoseværkstedernes tag
Efter dialogmødet har vi haft besøg af en byggetekniker. Vi håber, at vi
snart ved, hvornår taget bliver lavet.
Det giver store problemer, at der er huller i taget. Det drypper
forskellige steder i bygningen. Det er ikke godt.
Undervisning for ordblinde
Der blev spurgt til, om undervisningen for ordblinde på GVS stopper
efter nytår. AOF, som står for undervisningen, er nødt til at stoppe den,
fordi de ikke har fået tilskud fra Børn og Unge i Svendborg Kommune.
Christian Pind på GVS har fortalt mig, at kan vi finde 12 elever, kan
undervisningen fortsætte. Det har han forsøgt, men lovgivningen er
meget stram på området. Der er ikke nok elever i målgruppen.
Ferie- og fritidskatalog
Katalogerne er snart klar til at blive sendt ud.
Kostpriser
Hasse fortalte om modellen på sidste møde. Modellen kommer til at
virke fra nytår.
Demensby
Det er vedtaget, at der skal være demensby på Bryghuset. Vores
støttecenter bliver liggende. Beboerne får en ny indgang.
Ny afdelingsleder Grønnemoseværkstederne
Mogens Stampe går på pension næste år. Han har sidste arbejdsdag den
18. marts.
Vi er derfor ved at ansætte en ny afdelingsleder. Medarbejderrådet på
Grønnemoseværkstederne har fortalt, hvad de ønsker den nye
afdelingsleder skal kunne.
Vi snakkede på mødet, om medarbejderne på GVS kan deltage i
ansættelsessamtalerne. Hasse snakker med ansættelsesudvalget.

Afdeling: Socialafdeling

Ny organisation i Socialafdelingen
Der er i dag fire centerledere i Socialafdelingen.
 Pia Østergaard Andersen er centerleder for Socialfagligt Center.
Det er her, sagsbehandlerne arbejder.
 Gert Müntzberg er centerleder for Center for Rusmidler og
Forsorg.
 Ellen Christensen er centerleder for Center for Socialpsykiatri.
 Hasse er centerleder for Center for Handicap.
Ellen Christensen holder op med at arbejde næste sommer. Derfor er
der lavet en ny organisation fra 1. januar 2016.
Pia vil stadig være leder for Socialfagligt Center, der kommer til at
hedde Socialafdelingen Myndighed.
Gert bliver leder for alle behandlings- og dagtilbud. Det betyder, at de
ansatte på Grønnemoseværkstederne får ny centerleder.
Hasse bliver leder for alle botilbud.
Dialogmødet vil fortsætte på samme måde, som vi kender. Hasse vil
fortsat komme på GVS til forskellige møder.
Drømme
Vi snakkede om, hvad man kan gøre, hvis man drømmer om at flytte ud
af et støttecenter. Det vil stadig være muligt at komme på besøg og
spise med efter aftale.

Næste dialogmøde
Næste møde afholdes onsdag d. 24. februar 2015 kl. 15.30-17 på På
Hjørnet, Vestergade 40, Svendborg.
I 2016 er der også møder 1. juni, 31. august og 23. november.
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