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Bruger- og pårørenderådet i Kastanjehaven 

Rådets overordnede opgave er at repræsentere samtlige beboe-

res interesser. 

 

Rådet vælges på det årlige valgmøde i november måned og har 

virkning for det kommende kalenderår. 

Det nyvalgte råd konstituerer sig på det første rådsmøde i janu-

ar måned med formand og næstformand. 

 

Rådet skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinjerne for 

den daglige pleje- og omsorgsindsats - herunder retningslinjer 

for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v. 

Rådet lægger herunder vægt på vigtigheden af at fastholde og 

videreudbygge den gode ånd i plejeboligerne. 

 

Rådet er endvidere høringsberettiget i forbindelse med Frede-

riksberg Kommunes tilsynsrapporter.  

Rådet er orienteringsberettiget i forbindelse med embedslæge-

institutionens tilsynsrapporter. 

Rådet prioriterer resultaterne af disse tilsyn højt, idet det giver 

sikkerhed for, at de fastsatte kvalitetsstandarder efterleves. 

 

Rådet er, som navnet siger, altså rådgivende.  

Det er fortsat den øverste ledelse, der har ansvaret for den dag-

lige drift og derfor leder og fordeler arbejdet i plejeboligerne. 
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Dette forhold forhindrer dog ikke, at rådet kan inddrages i be-

slutningsprocessen vedrørende mange af de problemer, som le-

delsen og personalet beskæftiger sig med i det daglige arbejde. 

 

Rådet har et godt, snævert og konstruktivt samarbejde såvel med 

ledelsen som personalet i plejeboligerne. 

 

Rådet tillægger dette positive samarbejde stor betydning, idet det 

åbner mulighed for medindflydelse på den videre udvikling i og 

omkring plejeboligerne til glæde og gavn for beboerne.  

 

Rådets medlemmer er valgt til at varetage interesserne for samt-

lige beboere som helhed. 

 

Rådet beskæftiger sig kun med sager og emner af mere generel 

karakter - d.v.s. forhold, der har betydning eller relevans for alle 

eller flere af husets beboere. 

 

Rådets medlemmer er alle beboernes tillidsrepræsentanter, og 

posten som formand er at betragte som fællestillidsmand for 
beboerne. 

 

Beboerne og de pårørende er altid særdeles velkomne til at kon-

takte rådet, såfremt man har nye tanker eller ideer til forbedring 

af forholdene for beboerne i vore dejlige plejeboliger. 

 

Rådet byder beboere og pårørende hjerteligt velkommen her til 

Kastanjehaven med ønsket om, at I vil finde jer godt til rette 

samt blive tilfredse med og glade for, at det blev her, I valgte at 

bo eller aflægge besøg hos jeres kære. 
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Med venlig hilsen 

Jørgen Levring 

    

  Formand for bruger- og pårørenderådet. 

  Bolig: Kastanjehaven 4.12 

  Telefon: 46 99 67 98 -  Mobil: 26 51 26 22 

  Mail: levring1@post1.dansknet.dk 


