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Beskrivelse af tids- og procesplan samt Arbejdsgruppens proces:
I det følgende gennemgås tids- og procesplanen samt Arbejdsgruppens proces:
Den oprindelige tids- og procesplan blev godkendt den 25. september 2018 af Udvalget for Ældre og
Handicappede.
Tids- og procesplanen havde følgende faser:




Forberedelsesfasen
Dialogfasen
Implementerings- og evalueringsfasen

Processen startede midt i oktober 2018 efter den fremlagte tids- og procesplan. Den ekstra mailhøring jf.
forberedelsesfasen blev ikke gennemført, idet høringsparterne var repræsenteret i Arbejdsgruppen
Desuden var det for tidligt at fremlægge nyt for Udvalget for Ældre og Handikappede.
Forberedelsesfasen
Etablering af arbejdsgruppen
Oktober 2018.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter for både beboere, pårørende, Ældrerådet, Handicaprådet, medarbejdere
og ledelse fra Plejecentrene. Der er 20 deltagere i arbejdsgruppen.
Workshop 1
14. november 2018 - Varighed: 3 timer.
Indhold: Oplæg og inspiration fra Forstander på Plejecenteret Kærbo på Østerbro om demokrati i hverdagen samt
gruppedrøftelser af hvor der er demokrati på et plejecenter, og hvordan det kan understøttes i hverdagen.
Deltagere: Arbejdsgruppen
Workshop 2
12. december 2018 - Varighed 2 timer
Indhold: Drøftelse af de forskellige mødeformer/demokratiformer og udarbejdelse af en foreløbig skitse til et
forslag.
Deltagere: Arbejdsgruppen
Dialogfasen
Temamøder på Plejecentrene
9. januar 2019
14. januar 2019
16. januar 2019.
Indhold: Fremlæggelse af det foreløbige forslag om demokrati og indflydelse på Plejecentrene
Plenum drøftelse af forslaget og forslag til ændringer
Varighed: 1,5 time pr. møde
Deltagere: Alle beboere, pårørende og medarbejdere er blevet inviteret. Der deltog mellem 12-30 i temamøderne
på det enkelte plejecenter.

Workshop 3 - EKSTRA efter ønske fra arbejdsgruppen
24. januar 2019 - Varighed: 3 timer.
Indhold: Gennemgang af forslag til ændringer fra temamøderne og udarbejdelse af et revideret forslag.
Deltagere: Arbejdsgruppen
Opfølgningsmøde
Varighed: 1 time
Deltagere: Arbejdsgruppen
Høring og fremlæggelse til Udvalget for Ældre og Handicappede
Høring af Ældrerådet, Centerrådene og Handicaprådet samt fremlæggelse af forslag til Udvalget for Ældre og
Handicappede.
Det videre forløb afventer den politiske beslutning.

