Temadagen den 6. oktober 2012
For bofællesskaberne i
Rødovre - og Hvidovre Kommune
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Dette er en sammenfatning af spørgsmål og svar fra vores temadag om selv- og medbestemmelse den 6. oktober 2012.
Vi afholdt temadagen i Aktivitetscentret i Hvidovre.
Vi havde besøg fra ULF, det var Thomas og Camilla, der forklarede begreberne selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse.
Der efter havde vi gruppearbejde om begreberne, der fra følger nedenstående spørgsmål og svar. Det var
ikke hensigten at alle skulle svare på alle spørgsmål. Derfor vil svarene under nedenstående spørgsmål måske være et andet, hvis du skulle svare. Hensigten, med denne sammenfatning, er at inspirere til videre arbejde i Rødovre og Hvidovres Bofællesskaber.

Spørgsmål og svar i gruppearbejdet på
temadagen.
Hvem bestemmer over din bankkonto?
-

Jeg bestemmer selv……

-

Det bestemmer vi selv, med råd og vejledning

-

Jeg bestemmer selv, men med hjælp…

Hvem bestemmer, hvor du skal bo?
-

Èn har selv søgt lejlighed med hjælp fra sin bror.

-

Nogle bor i bofællesskab, i selvstændig lejlighed gennem et boligselskab.

-

Det er mit eget valg….

-

Det gør kommunen…

-

En selv. Kan ikke selv vælge bofællesskab, men man kan ønske sig……
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Hvem bestemmer, hvad du skal spise til aften?
-

En person bestemmer selv, med hjælp fra hjemmevejleder.

-

Nogle betaler på månedsbasis til aftensmad, hver dag, men har mulighed for at melde fra og få 30,00
kr. retur. Man køber selv ind til morgenmad og frokost. Det står man selv for.

-

De der er med i fællesmadordning skal yde til fællesmadordning.

-

Man bestemmer selv hvilken slags mad man vil lave, den dag man laver mad til bofælllesskabet.

-

Fra nogle borgere i et bofællesskab gives der udtryk for en utilfredshed med, at man selv skal sørge
for morgenmad og frokost. Eller mere det at: ”Det går ud over fællesskabet” at de ikke spiser
sammen. Det foreslås at man laver fælles frokost og morgenmad igen, hvor beboerne står for indkøb med hjælp fra vejleder. De føler de har stillet det forslag over for vejlederne, uden held, men vil
prøve at tale med lederen om det.

-

Det føles som om den er rød i bofællesskabet (Farven på kortet ”andre bestemmer, jeg har indflydelse” som blev præsenteret på dagen).

-

”Skal jo leve af noget”…..

-

Det bestemmer vi selv!
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Hvem bestemmer, hvad man må stemme politisk?
-

Jeg bestemmer selv hvem jeg vil stemme på.

-

Èn af de ansatte fortalte hvad de forskellige partier står for, det var godt…..

-

Der blev afholdt vælgermøde i klubben. Det var godt…

-

Statsministeren skal hjælpe os noget mere, man kan skrive et brev til hende…..

-

Det er kun én selv der kan bestemme det….

Hvem bestemmer, hvad tøj I skal købe?
-

Jeg er med til at bestemme. Jeg siger nej hvis jeg ikke vil have det…..

-

Min mor og mig bestemmer…

-

Jeg bestemmer selv, jeg er voksen nok….

-

Jeg bestemmer i samråd med personalet….

-

Det bestemmer vi selv, personalet giver råd og vejledning….

Hvem bestemmer, hvilke møbler der skal være
i fællesstuen?
-

Det gør vi alle sammen…

-

Vi er fælles om at bestemme i
fællesstuen…

Hvem bestemmer, hvem der skal ansættes i personalegruppen?
-

Vi vil gerne have en beboerrepræsentant med ved ansættelse af personale.

-

Vi vil gerne være med til at ansætte personale…
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-

Det gør vi alle sammen, både beboere og personalet….

-

Det gør personalet, lederen kommer inden for tre måneder for at høre hvordan det går…

-

Kommunen bestemmer lige nu, vi vil gerne være med til at bestemme, fx have en med i ansættelsesudvalget…

-

Vi vil gerne høres i forbindelse med ansættelse, vi vil aftale en procedure på husmødet……

Hvem bestemmer på beboermøderne?
-

Vi sætter selv punkter på beboermøderne og personalet gør også….

-

Jeg er med til at komme med punkter…..

-

Det gør vi!

-

Vi snakker om det…

-

Den skal være gul (Farven på ”medbestemmelses kortet” som blev præsenteret på dagen, red.) men
den føles som rød (farven på ”andre bestemmer, men jeg har indflydelse kortet”, som blev præsenteret på dagen, red.).
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Bestemmer I selv, hvilken kontaktperson I skal have?
-

Vi bestemmer ikke hvem der er ens kontaktperson, det er ikke sjovt…..

-

Det er personalet der bestemmer, vi er glade for kontaktpersonerne, men vil gerne vælge fremover, være med til at bestemme og høres om vores mening. Der bliver afholdt en fælles temadag
for beboere i vores bofællesskab og personalet, efter jul….

Hvem bestemmer, hvor og hvor meget du skal arbejde?
-

Vi bestemmer selv om vi vil gå på arbejde…

-

Vi bestemmer selv hvor vi vil arbejde, hvis der er plads….Personalet finder stedet, vi siger ja eller
nej….

-

Løn: Kommunen bestemmer hvor meget, der er rødt kort……(Farven på ”andre bestemmer men
jeg har indflydelse” kortet, som blev præsenteret på dagen).

-

Det er kommunen der bestemmer….

Hvem bestemmer, hvad der skal hænge på
væggene i din bolig?
-

Væggene er vores egne…..

-

I fællesrummene taler vi om det….

-

Jeg bestemmer selv indretningen i
min lejlighed…..

-

Èn siger det er personalet der
bestemmer…

Hvem bestemmer, hvornår der skal gøres rent i fællesstuen?
-

Det bestemmer vi sammen, de der ikke kan deltage pga. handicap lader de andre bestemme……
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Hvem bestemmer, hvem I skal bo i bofællesskab med?
-

Det er kommunen der bestemmer hvem der skal bo i bofællesskaberne….

-

Det er svært at svare på….

-

Det har ikke været aktuelt, ikke noget valg…

-

Det bestemmer kommunen, men vi vil gerne have indflydelse…..

Hvem bestemmer, hvor tit der skal gøres rent i din bolig?
-

Personalet gør rent en gang om ugen…

-

Det bestemmer jeg selv…

-

Det bestemmer vi selv, hvis personalet siger der flyder for meget, er det nok en god idé at gøre
rent. På hjemme dagen er der både tid og personale til at hjælpe med at gøre rent. Man kan sagtens
gøre rent på andre tidspunkter end hjemmedagen, så er der måske ikke personale til at hjælpe, så
gør man det selv….

Hvem bestemmer, hvornår man vil stå op
om morgen?
-

Det gør vi selv….

-

Man må godt sove længe i weekenden,
men ikke hele dagen….

-

Det bestemmer man selv, men man har
måske et job der skal passes, så må
man

stå

op

til

vækkeuret

eller

andet……
-

Det er en selvbestemmer, dog så man kan nå sit arbejde….
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Hvem bestemmer, hvornår der må være gæster i fællesrummet?
-

Det bestemmer vi selv…

-

Husreglerne siger at ved spisning, skal gæsterne være i lejligheden, med mindre de spiser med…

-

Der er andre i bofællesskabet, så man kan ikke disponere over fællesrummet, til fx en fødselsdag, uden at de
andre har givet deres samtykke, de skal have mulighed for at være med….

-

Vi bestemmer det sammen, hvis det er gæster der skal spise med bestemmer vi sammen med personalet..

Hvem bestemmer, hvor høj musik man må spille i sin bolig?
-

Vi skal lave en regel om hvor længe man må spille højt…

-

Man skal tage hensyn til andre der bor der…

-

Boligforeningen har måske nogle retningslinjer…

-

Det bestemmer man selv….

-

Vi har lavet husregler på et beboermøde….

-

Vi bestemmer sammen…

-

Hvis naboen siger det er for højt, skal man vise hensyn…

-

Hvis der er nogen der banker på, så skruer jeg ned, men jeg lukker ikke op…..
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Hvem bestemmer, hvad I vil lave i fritiden?
-

Det bestemmer man selv….

-

Beboerne bestemmer selv hvad de vil lave i fritiden…

-

En beboer føler ikke selv han bestemmer om han skal i klub…..

-

Det bestemmer vi selv,

-

Èn påpeger at det skal være inden for lovens rammer…..

Hvem bestemmer, hvor ferieturen går hen?
-

Vi bestemmer selv vores ture og
ferier…

-

Det bestemmer jeg selv…

-

Der bestemmes sammen med de
øvrige beboere hvor turen går hen…

Hvem bestemmer, hvor meget og hvor lidt I vil være sammen med jeres familier?
-

Det bestemmer jeg selv….Nogle gange kommer de uanmeldt….

-

Jeg bestemmer det sammen med min mor….

-

Det bestemmer man selv…

Andre punkter der blev taget op:
-

Vi må ikke være i vores fælleslejlighed mellem kl. 14.30 – 15.00 på grund af personalets overlap.
Når det er os der betaler for fælleslejligheden, synes vi de skulle have et andet sted at være…fx en
skurvogn i haven…

-

Man bestemmer selv med hensyn til sodavand, slik og kage, med råd og vejledning fra personalet……
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Spørgsmålene fra dagen er sat samlet ind herunder, så kan i overskue dem og arbejde videre på den måde i ønsker:

Hvem bestemmer over din bankkonto?
Hvem bestemmer, hvor du skal bo?
Hvem bestemmer, hvad du skal spise til aften?
Hvem bestemmer, hvad man må stemme politisk?

Hvem bestemmer, hvad tøj I skal købe?
Hvem bestemmer, hvilke møbler der skal være i fællesstuen?
Hvem bestemmer, hvem der skal ansættes i personalegruppen?
Hvem bestemmer på beboermøderne?

Bestemmer I selv, hvilken kontaktperson I skal have?
Hvem bestemmer, hvor og hvor meget du skal arbejde?
Hvem bestemmer, hvad der skal hænge på væggene i din
bolig?
Hvem bestemmer, hvornår der skal gøres rent i fællesstuen?

Hvem bestemmer, hvem I skal bo i bofællesskab med?
Hvem bestemmer, hvor tit der skal gøres rent i din bolig?
Hvem bestemmer, hvornår man vil stå op om morgen?
Hvem

bestemmer,

hvornår

der

må

være

gæster

i

fællesrummet?

11

Hvem bestemmer, hvor høj musik man må spille i sin bolig?
Hvem bestemmer, hvad I vil lave i fritiden?
Hvem bestemmer, hvor ferieturen går hen?
Hvem bestemmer, hvor meget og hvor lidt I vil være sammen med jeres familier?

Herunder har vi indsat nogle hjælpe spørgsmål til emnerne, det er tanken at de kan være
med til at udvikle:
Hvordan er det nu?
Hvordan vil du gerne have det skal være?
Hvordan kan vi løse det?
Hvad skal der til for det bliver, som du vil have det?
Hvordan kommer vi der til?
Hvor er du nu? Hvor vil du gerne være? Hvordan kommer vi dertil?
Hvis svaret er at der er fuld selvbestemmelse, kan i prøve at indkredse hvordan det blev sådan.
Så kan i få snakken om udviklingen til hvor man er i dag.

Tak for en dejlig dag og på gensyn ☺
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