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Formål:
Samarbejdsudvalget(SU) har til formål at øge dialogen mellem borgere og personale på
Impuls.
Den enkelte borger er altid velkommen til at tage kontakt til samarbejdsudvalgets medlemmer,
som kan tage punkter fra personaler og borgere med til næste samarbejdsudvalgsmøde.
Derudover har den enkelte borger indflydelse og medbestemmelse på sin egen og husets
udvikling ved dialog med kontaktperson/teamleder, husets øvrige borgere samt personalet
generelt.

Deltagere:
Personer, som ønsker indflydelse og medbestemmelse på de opgaver/emner som kan drøftes
eller besluttes i samarbejdsudvalget.
Vi har kendskab til Socialpsykiatriens mission og vision, og vi arbejder ud fra dette samt Impuls´
værdigrundlag.
Samarbejdsudvalget er bredt sammensat af minimum 4 borgere, 2 personaler og lederen af
Impuls, der er formand for udvalget. Repræsentanter fra personale og borgere vælges til
udvalget for 2 år ad gangen.
SU er ansvarligt for at der afholdes valg hvert år. Der indkaldes til valg med minimum én
måneds varsel, via Månedsnyt, hjemmeside og opslagstavlen.
Det tilstræbes at Impuls repræsenteres bredt af borgere og personale, det er formanden der er
garant for dette.
Møde indhold og tidsrum:
Der afholdes samarbejdsudvalgsmøde hver måned på Impuls (ikke juli). Der er fast dagsorden.
Der vælges ved mødets start ordstyrer og referent.
På samarbejdsudvalgsmøderne kan emner bringes videre til f.eks. driftsmøder, teammøder,
kursister, Mødestedet og personalemøder.

Der drøftes ikke personsager på udvalgets møder.
Emner/opgaver til samarbejdsudvalget:








Drøftelse af nye tiltag på Impuls inden de kommer på driftsmøde.
Ved ansættelse af nyt personale, vælges en borgerrepræsentant fra SU, der hermed får
indflydelse ved ansættelsessamtalen.
Der orienteres om budget.
Hvor det er relevant og hvor vi bliver indbudt, deltager medlemmer af udvalget ved
arrangementer uden for huset.
Vi har dialog om trivsel i huset.
Vi har dialog/diskussion om udvikling, nye ideer og hvad der ellers rører sig i huset.
Vi tager stilling til, om der ydes tilskud til fælles oplevelser, hvor det har til formål at
styrke sammenholdet og er netværksskabende.

