
Til alle beboere og familiemedlemmer samt medarbejdere 
i Bjergbyparken.

Levehjemmet Bjergbyparken har siden 2019 haft et
BRUGER- OG PÅRØRENDERÅD – også kaldet BPR.

Dette BPR er sammensat af beboere, pårørende, ledelse og medarbejdere i 
Bjergbyparken. Desuden deltager en observatør for Ældrerådet i Slagelse Kommune.

Beboerne og familiemedlemmerne udgør flertallet i BPR, og formanden er valgt fra 
denne gruppe.
Lederen af Bjergbyparken er altid fast medlem af BPR.

Vi holder møde 4 gange om året som minimum, og lederen af Levehjemmet skriver 
referat, som I alle får i jeres postkasser og i kladdehæfterne i jeres boliger.
Indtil Bjergbyparken igen åbner helt, vil referaterne også blive sendt via mail til ét 
familiemedlem per beboer. Denne må så videreformidle til andre i familien.

BPR er et møde, hvor beboere og familiemedlemmer og ledelse kan få hinanden i 
tale. Dette skal sikre, at man som beboer får medindflydelse på forhold, der vedrører 
dagliglivet. 
Det kan for eksempel vedrøre de daglige måltider og aktiviteter, fester og udflugter 
og meget andet. 
Det er også muligt at få bragt problemstillinger op i BPR, hvis det er noget, der er 
svært selv at klare.
Alle generelle sager - små som store – kan tages op i rådet. Det kan være alt fra en 
lille sag som ”negleklipning” til store emner som debat om, hvordan Eden igen kan 
udfolde sig i Bjergbyparken.

Medlemmer af BPR træffer beslutninger på vegne af alle beboere i Bjergbyparken.

Der tages ikke personsager op i BPR, og der er tavshedspligt om alt, der vedrører 
personlige forhold.

Se også den lille folder, der er vedlagt denne skrivelse. Den er mere uddybende om 
andet, der også vedrører BPR.

Vi skriver til jer alle for at opfordre jer til at bruge os. 
Det kan I gøre ved at henvende jer til en af os senest 3 uger før vores møder, så jeres 
emne kan komme med på dagsordenen.

Jeres familie, venner eller medarbejder må meget gerne hjælpe jer med at skabe 
kontakt til os på telefon eller mail.    
ELLER:



Læg et brev med emne, navn og bolignr. i den postkasse, der står ved indgangen 
sammen med jeres egne postkasser. 

På denne står der: POST TIL  BPR - Bruger Pårørende Råd.
Det, du skriver, er fuldt fortroligt og kun kendt af os.

Vi er lige nu 5 familiemedlemmer / pårørende i BPR:

Formand:
Bettina Bredal ( Ritas datter )
Tlf. 22 17 61 26
Mail: bettina@magleby.dk

Åse Prüsse ( Willys datter )
Tlf. 28 86 53 28
Mail: aaseprusse@gmail.com

Jens Nielsen ( Niels Kristians bror )
Tlf. 61 11 22 68
Mail: je  nsnielsen56@live.dk

Kjeld Christensen ( Hannes mand )
Tlf. 20 21 19 52
Mail: hkchristensen@msm.com

Hanne Jensen ( Gerners datter )
Tlf. 22 45 74 66
Mail: hajensen@stofanet.dk

Der er plads til flere familiemedlemmer i BPR.

Lige nu er der desværre ingen beboerrepræsentanter i BPR.
Medarbejdere i Bjergbyparken taler med jer, om nogen kunne have lyst til 
blive medlem af Rådet. 
Der må meget gerne være flere beboere med, så sig endelig til, hvis du 
gerne vil deltage. 

Der er 4 repræsentanter fra Bjergbyparken i BPR:

Virksomhedsleder:
Bettina Berg
Tlf. 51 18 58 57
Mail: beber@slagelse.dk
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Daglig leder:
Lajla Stockfledt
Tlf. 21 33 85 31
Mail: lasto@slagelse.dk

Tillidsrepræsentant og SSA i ”Rosen”:
Dorthe Simonsen
Tlf.: 24 89 03 53
Mail: dmsim@slagelse.dk

Arbejdsmiljørepræsentant og SSA i ”Syrenen”
Betina Bentsen
Tlf.: 24 89 03 52
Mail:  bebaa@slagelse.dk

Observatør fra Ældrerådet
Leif Jensen
Tlf. 61 66 68 25
Mail: Konge-aasen113@stofanet.dk

Møderne i 2021 er endnu ikke fastlagt.

Dog er 1. møde aftalt til mandag den 18. januar 2021 kl. 16-18.
Emner bedes meddelt per brev, tlf. eller mail senest den 4./1.-21.

På vores 1. BPR møde i 2020 indbød Bjergbyparkens ledelse til at alle beboere, 
familiemedlemmer og medarbejdere er velkommen til at overvære møderne, som 
afholdes i den store festsal i Bjergbyparken. 
P.t. per den 14./5.-20 gælder lov om forsamlinger, så dette er først muligt, når disse 
restriktioner udvides eller ophæves.

Da der kan være emner, som er omfattet af tavshedspligten, kan det være nødvendigt,
at alle, der ikke er medlem af BPR, forlader mødet, når vi når til disse punkter.
Det beder vi om forståelse for.

Vi ønsker åbenhed og oplysning til alle i Bjergbyparken, og vi glæder os til at høre 
fra jer, så jeres oplevelser og sager kan blive behandlet i Bruger- og PårørendeRådet.

De bedste hilsner fra os alle i BPR.
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