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Bruger og pårørenderådet varetager beboernes og de pårørendes 
interesser. Vi er dit talerør, og du kan komme til os, hvis du har emner, som 
du gerne vil have drøftet i rådet. 

Vi udvikler idéer, finder løsninger og formidler et godt samarbejde mellem 
beboere, pårørende, personale og ledelse. 

Her i folderen kan du læse vedtægter og en oversigt over medlemmer af 
Bruger og pårørenderådet. 

Plejecenter Skovvang 
Grønningen 1 
4200 Slagelse 
Tlf.  58 57 34 00 
skovvang@slagelse.dk 



VEDTÆGTER 
FORMÅL 
Bruger- og pårørenderådet fungerer som forum 
for dialog mellem beboere, pårørende og plejecenterets ledelse. 
Rådet har til opgave at bidrage med input for at sikre, at 
beboerne oplever at blive inddraget i de forhold, der vedrører 
dagligdagen. Det kan bl.a. være omkring udbuddet af daglige 
aktiviteter, fester, udflugter og medinddragelse i forhold til 
maden. 

OPGAVER 
Rådets opgave kan være at vejlede om den rette sagsgang, hvis 
en beboer eller pårørende oplever problemer i hverdagen, som 
den enkelte ikke selv kan tackle. I sager af personlig karakter har 
rådets medlemmer tavshedspligt. 

Der drøftes ikke personsager i rådet, men man kan behandle alle 
generelle oplevelser og sager. Det enkelte plejecenters 
tilsynsrapport fra Embedslægen og Det kommunale tilsyn skal 
forelægges og drøftes - herunder iværksættelse af eventuelle 
handleplaner. 

Bruger- og pårørenderådet vil løbende blive orienteret om 
plejecenterets økonomiske situation og de årlige politiske 
godkendte takster for servicepakker. 

Rådet har til opgave en gang om året at afholde valg til rådet. Det 
enkelte Bruger- og pårørenderåd beslutter selv, hvordan 
møderne skal afholdes samt antal af møder. Der skal dog være 
mindst fire møder om året. Formand og leder af plejecentret 
udarbejder i fællesskab dagsorden til møderne. Dagsorden 
udsendes senest 14 dage før mødets afholdelse. 



 

 

 

 

 

 

 

RÅDETS SAMMENSÆTNING 
• Rådet sammensættes således, at beboere og pårørende 

udgør flertallet. 
• Det enkelte center aftaler selv antal medlemmer i rådet. 

Lederen af plejecenteret er født medlem. Formand vælges af 
og blandt pårørende og beboere. 

• Plejecenteret er ansvarlig for, at der skrives referat fra 
møderne, som sendes til rådsmedlemmer. Plejecenteret er 
ligeledes ansvarlig for, at referatet kommer på 
plejecenterets hjemmeside. 

• Valgperiode er 2 år, og genvalg kan finde sted. 
• Halvdelen af rådets medlemmer er på valg i lige år og den 

anden halvdel i ulige år. 
• Pårørende defineres som familie eller bekendte, som 

beboeren har nær forbindelse med. 
• En beboer og dennes pårørende kan kun lade sig 

repræsentere med ét medlem i rådet. 

Resultatet af sammensætningen offentliggøres på samme vis som 
ved referater. 

Hvis et medlem af rådet ophører, kan der vælges ny 
repræsentant efterfølgende, hvor beboerne og pårørende har 
været samlet. * BP rådet på Skovvang har besluttet, at optag i 
rådet kan ske løbende. 

Pårørende som ikke længere har tilknytning til stedet, må blive i 
rådet valgperioden ud. 

En repræsentant fra Ældrerådet deltager i møderne som 
observatør. 



MEDLEMMER 
FORMAND Jesper Felskov 

Tlf. 41169299, E-mail: felskov@4xfelskov.dk 

CENTERLEDELSE 
Louise Grundtvig Ibsen, Plejecenterleder 
Tlf. 52 30 87 12, E-mail: loibs@slagelse.dk 

BORGERE Vakant, pt ingen borgere fra Skovvang i BP-råd 

PÅRØRENDE Linda Haupt 
Tlf. 22 51 09 97, E-mail: lindahaupt23@gmail.com 

Robin Hansen 
Tlf. 22 96 26 71, E-mail: wallahoo@gmail.com 

Hanne Hansen 

Tlf. 23621201, E-mail: hamaha@live.dk 

Birgit Christensen 

Tlf. E-mail: birgitchristensen@me.com 

Tina Jepsen 

Tlf. E-mail: tinajepsen88@gmail.com 

OBSERVATØR FOR 
ÆLDRERÅDET 

Tonny Korndrup 
Tlf. 27 82 30 25, E-mail: tonnykorndrup@me.com 

REPRÆSENTANTER 
FOR PERSONALET 

Lykke Bang Pedersen, aktivitetsmedarbejder 
E-mail: lykkb@slagelse.dk 
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