Dialogmøde d. 7. april 2014
Susanne Strandkær præsenterede sig og ville gerne høre om vi er tilfreds med
Parkskolen.
Flere af brugerne er ret utilfredse med Parkskolens indretning. Synes ikke at de har
fået det de er blevet lovet.
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Opfølgning fra sidst. Fællesskabsgruppen om haven: Arealet bliver
snart tromlet og der bliver sået græs. Solsikkefrøene er blevet hentet
og de skal forspires. Så skal vi finde ud af hvor de skal være. Vi skal
henvende os til Ulla som er gartner. Meningen med
fællesskabsgruppen mellem Værestedet og Gasværket er, at vi
kommer til dem om samarbejde omkring haven og lokalerne. Vi kan
komme med ideer. Alt hvad der dyrkes i haverne, skal kunne bruges i
køkkenet. Der er andre visioner her på Parkskolen. Der er
glasværkstedet, snedkeriet og haverne hvor vi kan hjælpe med.
Det bliver undersøgt om vi kan bruge vaskemaskinen. Er behovet
stort?
Der er praktiske mangler ved lokalerne. Alle døre og vinduer skal
undersøges og ordnes. Vi skal sige hvis der er noget vi vil have ordnet.
Der skal søges bevilling til lys, servietter o.l.
Mangler der ønskes:
a. De gamle lamper fra Gasværket.
b. Loftampler (lamper) i stedet for lysstofrøret.
c. Termometer (rumtemperatur måler.)
d. Plader til ydersiden af terrassedørene
e. Lille hyndeboks
f. Antenne
g. Stænkplade bag vasken i køkkenet og fuge til hindring af
vandskade.
h. Fliser mellem terrasserne.
i. Blomster roser kaprifolie.
j. 2 parasoller 4x4 meter.
k. Nye dørhåndtag på terrassedørene.

l. Billeder/ fotos på væggen/ fernisering.
Der er 2 forskellige budgetter:
a. Til dagligvarer, det er der budget til.
b. Til istandsættelse. Der kan blive lavet en sag til kommunen om at
disse ting kan blive udskiftet,
Steen har talt med Mette O om at få møbler og parasoller fra Oasen flyttet ned på
Parkskolen og resten på auktion. Oasen kan ikke bibeholdes.
Mimse foreslår at der kommer stormkroge på terrassedørene så man kan lufte ud i
løbet af dagen.
Steen foreslår at man kan sidde udenfor under halvtag, før vi kan være sikre på
hvordan haven skal ordnes. Så er der søgt penge til overdækning.
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Dagtilbud §103 og 104
Der er lidt forskel på enhederne. Vi behøver ikke at blive visiteret ind.
Det er aktivitets og samværs tilbud.
§103 er beskyttet beskæftigelse. Sabit har fået arbejde med at gære
rent på Parkskolen. Andre kan også få frivilligt arbejde f.eks. vanding
af haven. Stor prioritet er motion og produktion af varer. Hvis vi har
et ønske om at udføre en opgave, så kontakter vi personalet.
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Deltagelse i opgaver og projekter.
Kan vi selv gå i gang med opgaver og f.eks. male plankeværket? Dem
under §104 sælger deres produkter.
Bruger rådet sørger for at få billeder vi har malet op at hænge. Vi
skiftes til at få billeder vi har malet hængt op en måned ad gangen.
Det bliver undersøgt om at få et landkort over Danmark til at hænge
over sofaen.
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Skabe. Skabene skal tømmes når man går hjem. Vi må IKKE tage nøglerne
med hjem! Så badetøj og andre private ting skal tages med hjem hver dag.
Kirsten fortæller at på Gasværket skrev vi under på en nøgle erklæring, til hvis
nøglen blev væk. Det kan vi ikke her. Skabene er ikke vores egne.
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Eventuelt: ER der sket noget nyt om rygning? Der kommet
forslag henvendt til tværfagligt møde. Mimse klager over at der ligger
skodder og det er ikke fra dagholdet. Personalet skal henvende sig til
os om at rygerne selv fjerner deres skodder. Mimse nævner at, på
Gasværket havde vi dialogmøder hver 14. dag. Det vil vi gerne have
genindført udover fællesmødet en gang om måneden.
Arki slutter af med at det er godt vi er så engagerede.

