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- Projekter laves i samarbejde med Projekt- og Udviklingsteamet og undervisningen udbydes af FOF Aarhus

SE MERE OM HANDI-K@’S LINIER OG TILBUD PÅ  WWW.HANDI-KA.DK

RING OG HØR PRISER, TIDER OG TILMELDING PÅ TLF.: 78 47 73 80

Specialområde Hjerneskade

Handi-K@ - Et anderledes sted 
Engtoften 7A - 8260 Viby J

KREATIVE TILBUD - HAR DU LYST TIL

UDFORDINGER I KUNSTENS VERDEN

    Kreativt værksted
- hensyntagende

Er du kreativ og har du lyst til 
at afprøve forskellige kunstart-
er, så er dette værkstedshold 
måske noget for dig.

Her er mulighed for at arbejde 
med fx tegning, maleri, grafik, 
blandform og skulptur. Vi eks-
perimenterer og afprøver for-
skellige materialer og teknikker 
sammen.

Undervisningen tilrettelægges 
ud fra deltagernes ønsker og 
ideer og under kyndig vejled-
ning med udgangspunkt i der, 
hvor du er.

     Underviser:
Merete Søndergaard

Periode:
19-03-2020 til 11-06-2020 

 
 Tidspunkt:

Torsdag 15:00 - 17:45
    24 lektioner / 8 gange

Sted: 
Handi-K@

Engtoften 7a, 8260 Viby

Pris:
Pris: / 945 kr, bosat i Aarhus Kom-

mune / 1065 kr, bosat udenfor 
Aarhus Kommune

Tilmelding:  
Holdnummeret  er 292185
FOF Aarhus tlf: 86122955

Merete Søndergaard
tlf: 20947364

Undervisningsdatoer forår 2020:
9. marts, 2. april, 16. april, 30. april,

7. maj, 28. maj, 4. juni, 11. juni

Langenæs Blomster ApS
Nordborggade 29 • 8000 Aarhus C

Tlf: 31316209 • dizmir123@hotmail.com • www.langenaesblomster.dk

Åbningstider: 9.30-18.00: Hverdage
9.30-16.00: Weekend og helligedage

LiebhaverSkovfogeden.dk

Fra drøm til virkelighed
Skibetvej 40 • 7100 Vejle

ch@liebhaverskovfogeden.dk
www.liebhaverskovfogeden.dk

Tlf. 40 13 44 29
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Brugerklubben
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1 møde hver 3. måned. 

Skriv til lpj@stofanet.dk
Hilsen Lars
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VELKOMMEN TIL BPA-BLADET
AF  INGRID PETERSEN, BRUGER & HJÆLPER GRUPPEN 
OG LARS JACOBSEN, BRUGERKLUBBEN I AARHUS

Her er første nummer af BPA-Bladet - det 
eneste landsdækkende blad for BPA-borgere i 
Danmark.

Lidt baggrund
I næsten 25 år har Brugerklubben i Aarhus ud-
givet bladet Brugeren, men pr. 01.01.20 sparede 
Aarhus kommune beløbet til redaktøren væk 
(et beløb svarende til en halvtids skånestilling). 
Der blev indledt et samarbejde mellem Bruger-
klubben, Bruger & Hjælper Gruppen og Klubben 
for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. 
I første omgang er det de ovenstående, der står 
bag udgivelsen. Nordjyderne har nogle annon-
ceaftaler i forbindelse med deres nyhedsbrev, 
der i første omgang forhindrer dem at deltage 
på lige fod.

Der vil dog blive bragt indlæg i bladet fra Nord-
jylland, ligesom indlæg fra alle andre modtages 
med glæde. Skriv til Ingrid eller Lars. (adresser 
næstsidste side).

Indhold
Det er BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), 
der er i fokus. Herunder alle emner der relate-
rer til livet i og omkring hjælperordninger og 
dermed også til hjælperne, da de må siges at 
være væsentlige og uundværlige medspillere i 
en BPA-ordning.

Intet emne er for stort, intet emne er for småt, 
så længe det har relevans og relation til BPA. 
Foreningerne har igennem mange år netvær-
ket og samarbejdet i forhold til høringssvar og 
andre former for handicappolitiske tiltag, og det 
er i forlængelse af dette samarbejde bladet skal 
ses. I foreningerne anser vi bladet for at være en 
vigtig stemme og informationskanal i forhold til 
livet i og omkring BPA. I første omgang vil bla-
det udkomme i trykt format, men det er tanken, 
at bladet på sigt også skal udkomme digitalt. 
Udgivelserne vil ske 4 gange om året og vil som 
udgangspunkt blive sendt ud til foreningernes 
medlemmer med post, men kan også rekvireres 
efter henvendelse. 

På indholdssiden vil fokus og emner være rettet 
mod alle tænkelige emner relateret til BPA. Det 
er hvad enten der er tale om lovmæssige og 
politiske tendenser, kommunal sagsbehandling, 
personlige eller praktiske forhold og oplevelser 
blandt brugere og hjælpere. Bladet er tænkt 
som et talerør, hvor også vanskelige  emner kan 
berøres.

I disse tider hvor BPA-ordningen er  presset fra 
primært kommunal side, er det vigtigt, at vi står 
sammen og underretter hinanden om udviklin-
gen i de forskellige kommuner. 

Glædelig jul og godt nytår til alle læsere og annoncører
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GRIB DET NU – 
DET SATANS BPA-LIV!

Der har været en masse palaver på det seneste, 
om at BPA-ordningen er under pres, og åh åh, 
bare de nu ikke afskaffer den, og så videre i den 
dur. Måske er det på tide, at ændre melodien og 
fortælle lidt om, hvor livsvigtig den er, for at man 
kan føre det liv, man egentlig ønsker sig. Det er 
lige præcis det, jeg har tænkt mig at gøre i det 
følgende.
 
Jeg har haft døgnhjælp i 24 år, 
lige præcis i skrivende stund. 
Og jeg elsker det!
Som 20-årig yngling, blev jeg kastet direkte i 
ilden, og fik det fulde arbejdsgiveransvar for et 
hold på 5. Jeg fik at vide, at hvis ikke jeg løfte-
de opgaven, ville der gå 5 minutter, så ville jeg 
havne på plejehjem eller en døgninstitution. Det 
skulle jeg ikke nyde noget af!
 
Jeg havde dårligt rørt et par bryster første 
gang, verden lå for mine fødder, og jeg 
skulle vise dem!
Jeg fik en kort introduktion til lønsystemet, og 
så kørte toget. Det var mine kompetencer som 
leder og chef. De første 5 år begik jeg alle de 
fejltagelser, man kan komme i tanker om. Jeg an-
satte en blanding af de gutter, jeg mente kunne 

blive de bedste venner, og de mest veldrejede 
skønheder, jeg kunne finde. Som om det ikke 
skulle være nok, lagde jeg også det fulde ansvar 
for mit liv over på dem, og brugte dem som mo-
der- og faderfigurer.
Jeg var helt åben og naivt uskyldig. Jeg havde 
mange konflikter og meget udskiftning i de år 
af de grunde, men også fordi jeg var en elendig 
administrator. Men stædigt blev jeg ved!  Jeg 
ville vise, at jeg var den bedste arbejdsgiver, og 
havde den mest velfungerende hjælperordning i 
Danmark! Jeg gik op i det med liv og sjæl.
I starten troede jeg at det var gjort med at 
være god til den administrative del, men jeg 
lavede mange bommerter. På et tidspunkt blev 
arbejdsgiveransvaret overtaget af kommunen. 
Jeg så det dengang som et kæmpe nederlag, 
men da jeg i stedet begyndte at fokusere på at 
give indhold til mit eget liv, begyndte der at ske 
ting og sager.
Som bekendt fandt jeg ud af, at jeg ville være 
skuespiller. Så jeg rejste til England, med hjælpe-
re og det hele, og begyndte at læse til skuespiller. 
Jeg får det til at lyde så let, jeg ved det godt, 
men det var det selvfølgelig ikke. Der var ikke 
mange dengang, der havde rejst fra Danmark 
mere end en uge eller 14 dage. Jeg var afsted 
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et helt år. Det var en kamp, men det er en helt 
anden historie, jeg gerne kommer ind på i en 
anden sammenhæng.

Grib det nu – det satans BPA-liv!

Men jeg fandt gradvist ud af, hvordan jeg 
bruger min hjælperordning til at skabe det 
fedeste liv, jeg overhovedet kan 
drømme om.
Jeg kan arbejde som skuespiller på film og tea-
ter, jeg har været på turné flere gange. Jeg har 
underholdt med et soloshow rundt omkring i 
Danmark, og jeg har lavet en EP. Alt det har jeg 
kunnet gøre, fordi jeg har hjælpere på døgnet 
rundt. Det er da for fedt! Med døgnhjælp er mit 
handicap stort set elimineret. Jeg er taknemlig 
og jeg vil værne om den med mit liv. Jeg ved, 
det lyder dramatisk, men jeg mener det faktisk. 
Jeg kan ikke leve uden den!
Selvfølgelig kan det også have sine bagsider 
at være omgivet af mennesker døgnet rundt. 
Vagtplaner skal laves og hjælpere skal hyres 
eller fyres. Folk skal instrueres, høres og ses.

Men er det ikke en ringe pris for at kunne 
leve det liv, du ønsker dig?
Det synes jeg i hvert fald.

Og ja, jeg kender godt følelsen af koldsved, der 
springer frem over hele kroppen, når kommunen 
kommer på besøg, og gerne vil tale med én. Men 
de skal gøre det. Det er kun en beskyttelse af 
både dig og dine hjælpere. Det er min erfaring, 
at viser du at du bruger ordningen til at skabe 
dig et godt og aktivt liv, så er det sværere for 
nogen som helst at trække tæppet væk under 
dig.
Vi har alle rettigheder og pligter. Hvis du har et 
bureau i ryggen, som kan støtte dig og være 
din sparringspartner, så er der jo bare tilbage at 
finde ud af, hvad du vil i livet.

Så hvad vil du bruge det til, det liv?

Skuespiller og Musiker
Mikkel Lund

H.C. Andersensvej 1 • 8560 Kolind Danmark
Mobil: +45 2876 3544

E-mail: mail@groht-info.dk

www.groht-info.dk

H.C. Andersensvej 1 • 8560 Kolind Danmark

Følg os på de sociale medier

Vi er certificeret montør for
Invita køkkener

AROS Maler Entreprise A/S
Stavneagervej 39

8250 Egå

Tlf. nr.: +45 70 70 79 77
Email: info@aros-maler.dk

www.aros-maler.dk

 Ingemannsvej 3 • 7100 Vejle
Tlf.: 2128 7763 • aksel@gartnernoergaard.dk

www.gartnernoergaard.dk
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MISTER VI GEJSTEN? 
AF MICHAEL PEDERSEN 
CAND. THEOL. OG HØJSKOLELÆRER

Midt i november kan jeg ”fejre” årsdagen for min 
BPA. Jeg kan se tilbage på et langt og rigt liv og 
ikke mindst et liv, som kun har været muligt, fordi 
jeg havde mine hjælpere. Jeg er ikke blandt de 
allerførste brugere, men kom til midt i 80’erne. 
Jeg husker den entusiasme, der var i brugerkred-
se. Det her var virkeligt den ultimative mulighed 
for et liv på egne præmisser. Det arbejdsgiveran-
svar, som dengang ubetinget fulgte med, så vi 
ikke som en fjende, men derimod som redskab 
til netop et liv på egne præmisser. Vel var der 
perioder, der var hårde, men vi vidste, at det at 
være arbejdsgiver hang uløseligt sammen med 
den frihed, vi gerne ville have. 
Op gennem 00’erne kom ønsket om at man kun-
ne afgive arbejdsgiveransvaret fra flere kanter, 
herunder også fra brugere. Det er godt, den mu-
lighed blev til lov i 2009. Men muligheden rum-
mer også nogle farer. Overordnet kan man sige, 
at det er helt generelt sådan, at når man afgiver 
ansvar, afgiver man også muligheden for at tage 
beslutninger og dermed mister man noget af sin 
frihed. Det kan være rigtig godt, når det handler 
om en frihed, der kræver, at man sætter sig ind i 
en masse lovstof. Det er godt, at man, hvis man 
ønsker det, nu kan overgive det juridiske ansvar 
til et firma, en organisation eller en nærtstående. 
Men jeg bliver bekymret, når jeg ser firmaer og 
organisationer tilbyde en masse udover det at 
fungere som arbejdsgiver. Bekymret fordi det er 
som om, at det er glemt, at årsagen til ordningen 
er at sætte brugeren i stand til at leve et aktivt 
liv med alt, hvad det kræver af planlægning, af-
vikling og ansvar. 

Det er derfor 
Som ganske ung bruger deltog jeg i Brugerklub-
ben i Århus' generalforsamling. Ung, uerfaren 
og selvfølgelig med på en god fest, foreslog jeg, 
at Brugerklubben skulle holde en fest for med-
lemmer. Jeg blev grint ud med spørgsmålet ”har 
du da overhovedet ikke forstået noget”? Tanke-
gangen var, at man jo netop har sine hjælpere, 
så man kan arrangere de fester, man vil med de 
mennesker man vil. Det var ikke Brugerklubbens 
ansvar, lød svaret til mig. Et svar som jeg siden-
hen ikke kan være andet end enig i. 
Derfor piner det mig, at jeg oplever en anden 
tendens lige nu. Jeg oplever, at firmaer og or-
ganisationer på BPA-området udbyder den ene 
festlige aktivitet efter den anden. Jeg frygter, 

at vi mister den indsigt, som vi havde dengang 
i 80’erne. En indsigt, der går ud på, at en BPA 
er det tætteste på en ultimativ kompensation 
af et handicap, som man nok kan komme. Men 
det betyder også, at du som bruger selv nu kan 
planlægge de udflugter, fester og andre akti-
viteter, som du gerne vil deltage i. Jeg tror, at 
den indsigt er meget vigtig, da den er med til at 
legitimere BPA-ordningen. Og indsigten er efter 
min mening nødvendig på det personlige plan. 
At vi som brugere hele tiden overvejer, hvad det 
er firmaerne og organisationerne er sat i verden 
for at varetage, og måske takker nej til det, de 
ikke er sat i verden for. Men det er også en nød-
vendig indsigt helt generelt. 

For dig 
En af mine venner spurgte retorisk på Facebook 
for nogle uger siden ”hvordan har du det med at 
andre vil gøre noget FOR dig?”. Der kom mange 
gode bud. Selv skrev jeg, at når FOR er stavet 
med stort, har jeg det ikke godt med det. Det 
leder mine tanker hen på tidligere tiders indstil-
ling om, at mennesker med handicap er nogle, 
vi andre skal gøre noget FOR. I min ungdom, i 
Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund, 
mødte jeg nogle mennesker, som i den grad viste 
mig, at der var en anden tilgang. En tilgang, hvor 
vi som unge med handicap selv ønskede at være 
dem, der planlagde, afviklede og meget andet. 
Vi behøvede ikke andre til at gøre en masse for 
os. Når vi havde vores hjælpere til de praktiske 
ting, så kunne vi afvikle kæmpe arrangementer, 
kurser og alt muligt andet. Jeg er glad for, at jeg 
er vokset op i den tradition. 
Det er her, jeg ser, at spørgsmålet ”har du da 
overhovedet ikke forstået noget?” igen er re-
levant, denne gang ikke til mig, men til firmaer 
og organisationer på BPA-området. Det er som 
om, de ikke har forstået, at BPA netop har sit 
udgangspunkt i at give brugerne mulighed for 
at tilrettelægge og leve deres eget liv efter 
egne ønsker og behov. Det er ikke det, der er 
firmaernes og organisationernes opgave. Det er 
i øvrigt heller ikke det, de får penge til. Men det 
er en anden og lang debat. Her vil jeg nøjes med 
at konstatere, at vi skal passe på at bevare hele 
grundlaget for BPA. Grundlaget der er, at ord-
ningen sætter mennesker med svært handicap i 
stand til at leve deres liv.
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Lad os bevare gejsten 
Det er længe siden, at BPA-ordningen var ny. 
Men for den, der får ordningen, vil det altid 
være forbundet med nye muligheder for livsud-
foldelse at få en BPA. Jeg tror, det er vigtigt, at 
vi fastholder BPA som en mulighed for at have 
den største frihed. Vi kan sagtens overlade alt 
det formelle til firmaer og organisationer, hvis vi 
ønsker det. Vi kan alle have brug for sparring fra 
et firma eller en organisation. Det er for nogen 
trygt, at de ikke selv er juridisk arbejdsgiver, og 
det er godt, den mulighed er der. Men jeg mener, 
vi må og skal være kritiske, der hvor andre, i det-
te her tilfælde firmaer og organisationer, mener. 
at de også skal planlægge vores liv. Kritiske fordi 
vi jo netop har BPA for selv at kunne gøre det. 
I morgen kan jeg ”fejre” 33 år med BPA. På 

godt og ondt kan jeg se tilbage på en ung-
dom, et voksent liv og i fremtiden forhåbentlig 
et liv som ældre på egne præmisser. Og mine 
med-medlemmer i Brugerklubben havde jo ret. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at med 
friheden følger også ansvar og forpligtelser. Det 
kan godt være, andre står på spring for gerne at 
ville tage ansvar for os. Men er det vi vil? Er vi 
interesseret i at udlicitere vores liv til firmaer og 
organisationer?  Eller ønsker vi, at de skal være 
en hjælp til at varetage vores arbejdsgiveransvar 
og så ellers tro på, at vi godt selv kan finde ud 
af at komme indhold i vores liv? Jeg tror det er 
vigtigt at være bevidst om dette dilemma, hvis 
vi skal vedblive at være ”herre i eget liv”.        

AARHUS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Den 28. august 2019 vedtog byrådet en ny handicappolitik, der hedder: "Aarhus - en god by for 
alle 2019-2023", der tager afsæt i Fortællingen om Aarhus og Aarhusmålene, samt et fælles men-
neskesyn. 
Poliikken er nu klar til at blive brugt af borgere, medarbejdere og politikere - og af hele bysamfundet.

Gå ind på kommunens hjemmeside aarhus.dk og skriv handicappolitik i søgefeltet. Blandt søgere-
sultaterne klikker du på handicappolitik. Nederst på den fremkomne side kan du klikke på pdf-linket 
og download og læs om hele handicappolitikken.
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FERIELOVEN
Den nye ferielov er ikke helt let at blive klog på, 
og vi vil derfor her kort sætte dig ind i, hvad de 
nye ændringer betyder for dig.
Den nye ferielov er gældende fra 1. september 
2020, og vi er nu i en overgangsordning, som har 
betydning for, hvordan du skal afholde din ferie 
i det kommende år.

Samtidighedsferie
I den tidligere ferielov optjente du ferie i et år og 
kunne afholde det efter 1. maj året efter. Dette 
princip forsvinder nu. I den nye ferielov optjener 
du ferien samme år, som den afholdes. Derfor 
kaldes det nu ”Samtidighedsferie”. Men fordi fe-
rien nu skal bruges samme år, som den optjenes, 
vil den periode, hvor ferien skal bruges, være 
forlænget med fire måneder.
Således kunne optjeningsåret eksempelvis være 
01.09.2020 - 31.08.2021
Og dermed ville afviklingsåret således være 
01.09. 2020 - 31.12.2021
Netop fordi afviklingsåret er på 16 måneder – og 
altså fire måneder længere end optjeningsåret, 
vil det fremover være muligt at afholde ferie fra 
to ferieår samtidigt. Der kan eksempelvis være 
restferie fra det gamle ferieår, samtidig med at 
du kan bruge de feriedage, som du har optjent 
i det nye ferieår.

Forskudsferie
Den nye ferielov giver nyansatte, som ikke har 
optjent ferie nok endnu, mulighed for at afholde 
forskudsferie. På denne måde kan man afholde 
feriedage, som man ikke har optjent endnu, så 
længe det er inden for samme ferieår. Det er 
dog ikke et krav, man har som medarbejder, li-
gesom arbejdsgiver heller ikke kan pålægge dig 
at afholde forskudsferie – det skal aftales mellem 
lønmodtager og arbejdsgiver.
Eftersom der vil være en overgang mellem den 
gamle og den nye ferielov, kunne det se ud, som 
om at man både optjener ferie, som skal bruges 
i en periode, samtidig med at man optjener ferie 
efter det nye ”Samtidighedsprincip”. Således 
kunne det se ud som om, at man ville optjene 
hele 10 ugers ferie til afholdelse samme år, men 
sådan bliver det ikke.
For at undgå denne dobbelte optjening, er det 
besluttet, at al ferie, som optjenes i perioden 
01.09.2019-31.08.2020 ikke kommer til udbe-
taling/brug nu. Dette vil din arbejdsgiver sørge 
for bliver indberettet til Lønmodtagernes Ferie-
midler, hvor pengene bliver stående, indtil du 
forlader arbejdsmarkedet. 

Et forkortet ekstra ferieår 
Grundet skiftet til den nye ferielov bliver ferien, 
du opsparer, i perioden 01.01.2019 til 31.08.2019 
lidt speciel, fordi den skal afvikles i en meget 
kort periode – nemlig fra 01.05.20 til 31.08.20. 
Såfremt man ikke har optjent feriepenge i denne 
periode, har nogle lønmodtagere mulighed for at 
få udbetalt nogle af de feriedage, som er inde-
frosset i Lønmodtagernes Feriemidler.

Det var den lidt lettere version af den nye ferie-
lov. Vi håber, at det hjalp dig til at forstå, hvad 
du skal være opmærksom på. Hvis du har flere 
spørgsmål, kan du finde mere information her: 
https://www.borger.dk/kampagnesider/ny-fe-
rielov

Din Hjælperordning
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BOG OM BRUGER-HJÆLPER-
SAMARBEJDET PÅ VEJ …

Mette Drejer
mette@sunrisecoaching.dk

Der er kurser og materialer om arbejdsgiver- og 
arbejdslederrollen i BPA-ordningerne. Og så er 
der kommunen, der giver rammen for bevillin-
gen. Men hvad med brugeren som menneske? 
Hvordan kan brugeren tage vare på det, han eller 
hun står for?
Denne bog sætter fokus på mennesket i bru-
ger-hjælper-samarbejdet. Bogens udgangs-
punkt er at støtte brugeren i at få øje på egne ev-
ner, værdier og ansvar, så brugeren står styrket i 
samarbejdet med hjælperen eller andre, der har 
indflydelse på brugerens udfoldelsesmuligheder. 

Bogen er en guide, og kort fortalt giver denne 
guide adgang til: 

• Gode råd til, hvordan du som bruger kan   
 forberede dig, når du skal søge om hjælp  
  hos kommunen

• Indsigt i hvad der gør dig glad og tilfreds  
  i et bruger-hjælper-samarbejde

• ”Hands on”-værktøjer til at tage 
 personligt lederskab – at være ærlig,   
  autentisk og ansvarlig!

• Metoder til at styrke din kommunikation   
 frem mod et godt samarbejde

• Tjekliste til jobsamtalen.

Guiden kombinerer erfaringer og synspunkter 
fra mit liv og fra andre brugere, hjælpere og 
pårørende med forskellige teorier. Den primære 
målgruppe er brugere, hjælpere og pårørende. 
Hvor meget der bruges af bogen og hvordan vil 
jeg overlade til læseren.
Målet med guiden er helt grundlæggende, at 
brugeren i højere grad oplever glæde og trivsel 
i dette område af sit liv ud fra egne kriterier om 
værdier og værdighed. Men målet er også, at 
der skabes et sundt fundament for relationen 
mellem brugeren og hjælperen således, at sam-
arbejdet kan foregå respektfuldt og værdigt til 
alles tilfredsstillelse og glæde. 

Hvor har jeg hentet inspiration til at skrive 
denne bog?
Selvom et liv med tre børn, de to med handicap, 
i forvejen byder på en del overraskelser til livet, 
så havde jeg alligevel ikke helt forudset, at jeg 
en dag ville skrive en bog. En bog, hvor jeg de-
ler nogle af mine erfaringer, primært hentet fra 
mit liv med min søn med CP (cerebral parese) 
i forhold til det bruger-hjælper-samarbejde vi 
løbende har haft.

Men en kedelig mandag – januar 2019 – fik jeg plud-
selig ideen til at skrive denne bog. Det blev med et 
trylleslag startskuddet til det mest meningsfulde 
projekt for mig længe. Derfor ser jeg også meget 
frem til, at bogen udkommer i løbet af foråret – 
marts/april 2020, hvor jeg håber, den vil bidrage til 
at sætte fokus på mennesket i en hjælpeordning – 
frem for regneark, paragraffer og begrænsninger.



Godkendt til varetagelse af BPA
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REFERAT AF BRUGERKLUBBENS 
GENERALFORSAMLING 

LØRDAG D. 16. NOV. 2019
1. Valg af ordstyrer:
Per, som godkender generalforsamlingen. Der 
er et meget lille fremmøde. Ud over bestyrelsens 
4 personer er der 6 fremmødte.

2. Valg af referent:
Henriette Løgstrup
  
3. Bestyrelsens beretning ved 
næstformanden Martin
Da formand Lars er syg præsenteres beret-
ningen af næstformand Martin. Året har været 
præget af to ting: Kommunens besparelser 
på BPA området, og formandens svingende 
helbred. Heldigvis ser det lysere ud angående 
det sidste. Der skal nævnes både positive og 
negative ting. Positivt at Brugerklubbens hjem-
meside nu for alvor kommer op at køre, efter 
mange forespørgsler desangående. Bestyrelsen 
har været på et tiltrængt kursus i opsætning og 
drift af hjemmesiden. Dette skal gerne resultere 
i et opdateret look og nye spændende nyheder 
på vores hjemmeside www.brugerklubben.dk. 
Bestyrelsen havde sit halvårlige møde med 
Aarhus Kommune i april. Her deltog bestyrelsen 
samt Tina Fendinge og Søren Hagen fra kom-
munen. Der blev udvekslet nyheder og generel 
information. Der foregår en større medarbejder-
rokering i MSB med henblik på, at samle afdelin-
gerne i Social- og Beskæftiglsesforvaltningerne 
i en enhedsforvaltning. BPA og Merudgiftsom-

rådet bevares i Voksenhandicap.
Det negative er, at bladet Brugeren ikke udkommer 
mere grundet besparelser fra Aarhus Kommu-
ne. Brugerklubben afholdt i marts et møde med 
brugerklubberne i Vejle og Aalborg til en snak om 
muligheden for at lave et fælles blad. Der har været 
opbakning fra Vejle, og der er indgået et samarbej-
de om et BPA blad, der skal udkomme fire gange 
årligt. Bladet skal også være tilgængeligt via vores 
hjemmeside og evt. sendes til abonnenter på en 
mailliste. Første blad forventes at udkomme til jul.
BPA Arbejdsmiljø blev også ramt af besparelserne, 
det samme gjorde BPA Aarhus, der nu kun har én 
fast medarbejder. Dette resulterer i at der er be-
grænset åbningstid. Vikarlisten udkommer stadig 
men på E-boks. BPA Aarhus får fremover kontor 
på Grøndalsvej, men er ikke flyttet endnu.
Der var et spørgsmål fra Ivan angående, hvor man-
ge BPA brugere, der stadig selv styrer deres BPA. 
Der blev svaret, at antallet nok er under 100. Ivan 
mente i den forbindelse, at det var dejligt at have 
nogen mellem sig selv og kommunen. Ivan havde 
desuden et spørgsmål angående et samarbejde 
med andre brugerklubber om et blad. Der blev 
svaret, at det var for, at brugerklubberne herved 
kan styrke hinanden. Ivan mente, det var bedre at 
droppe et fysisk blad og kun have et elektronisk 
tilgængeligt blad på hjemmesiden. Per svarede 
angående samarbejdet mellem Vejle og Aarhus 
brugerklubberne, er at de ligner hinanden. Be-
retningen blev godkendt.
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4. Regnskab
Per oplyste, at generalforsamlingen nok bliver 
en kort en af slagsen, på grund af en påtegning 
til regnskabet fra revisoren Ivan, der ikke kan 
godkende regnskabet.
Per redegjorde, at ifølge Brugerklubbens ved-
tægter er bestyrelsen ansvarlig for regnskabet, 
og det var der ikke styr på.
Ivan, Brugerklubbens revisor, læste op af den 
påtegning, der gjorde, at han ikke kunne god-
kende regnskabet. Han rettede en stor kritik 
til kassereren Thomas for rod i regnskab og 
bilag. Ivan bad om, at en fremtidig kasserer 
har erfaring med regnskab. Thomas forklare-
de, at Brugerklubben har været udsat for et 
svindelnummer, hvor kassereren har udbetalt 
1250 Euro til en ukendt person, der har sendt 
en mail herom fra formandens mail. Thomas 
har handlet i god tro, men burde have reageret 
på denne mail og kontaktet formanden før han 
sendte pengene. Svindelen er meldt til Aarhus 
Politi. De manglende bilag til regnskabet har han 
fundet. Per mente den eneste udvej herfra, når 
revisor ikke kunne godkende regnskabet og på 
den baggrund generalforsamlingen heller ikke, 
at bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær ge-
neralforsamling i begyndelsen af 2020. Denne 
generalforsamling går videre fra dette punkt 

og behandler de manglende punkter på denne 
dagsorden. Både Per og Ivan var stærkt kritiske 
overfor bestyrelsens ansvarlighed og duelighed, 
og de satte begge spørgsmålstegn ved Bruger-
klubbens fortsatte eksistens. 
Ivan efterlyste nye kræfter til bestyrelsen, samt 
at der kommer nye visioner for Brugerklubbens 
arbejde. Ivan forslog, at man brugte den reste-
rende tid på at finde ud af, hvad Brugerklubben 
vil og skal. Herefter fulgte en løs debat angåen-
de Brugerklubben:

• Hvad skal vi med Brugerklubben?
• Skal den have et blad? Især set i lyset af at  
 mange med BPA har overgivet 
 arbejdsgiveransvaret?
• Hvad kan bestyrelsen se af muligheder?
• Bestyrelsens forretningsgang skal justeres. 

Bestyrelsen har ansvaret for økonomien. Denne 
burde med som punkt til hvert bestyrelsesmø-
de. Herefter suspenderede Per generalforsam-
lingen. Ivan opfordrede til, at de fremmødte og 
bestyrelsen satte sig i grupper for at diskutere 
mål og visioner for Brugerklubben i den reste-
rende tid. To grupper blev dannet.
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KÆRE BPA BRUGERE I 
AARHUS KOMMUNE
Tillykke med det nye blad i Brugerklubben. 

Jeg ved fra samarbejdet med Brugerklubbens 
bestyrelse, at besparelsen med ophør af tilskud 
til bladet – løn til redaktøren var et alvorligt tilba-
geslag for Brugerklubben. Det er imponerende, 
at I med denne udgivelse er lykkedes med at 
finde nye veje.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at orientere 
om status for de øvrige besparelser, der blev be-
sluttet i forbindelse med budgetforliget for 2019.

Skærpet visitation
Budgetforventningen om en økonomisk bespa-
relse ved udmåling af hjælp er ikke indfriet for 
indeværende år. Den forventede besparelse er 
videreført i budgetterne for de kommende år. 
Vi skal derfor fortsat arbejde under skærpet 
visitation. 
Der er stor efterspørgsel på BPA ordninger, 
og det med god grund, da bevilling af en BPA 
ordning giver mulighed for selvstændig og aktiv 
tilværelse og kan være afgørende for mulighe-
derne for at gennemføre uddannelse og opnå 
beskæftigelse. Det er samtidig en retsbestemt 
ydelse – og det betyder, at kommunen skal be-
vilge en § 96 ordning, når ansøgeren opfylder 
de konkrete betingelser for en ordning. Derfor 
er der bevilget flere nye ordninger efter nøje 
overvejelser og i tæt dialog med hver enkelt an-
søger. Udmålingen af hjælpens omfang foregår i 
samarbejde med ansøgeren, og det nødvendige 
behov for hjælp beskrives i bevillingen.
Det har endnu ikke været muligt at besøge alle 
jer, der har en bevilling, og hvor det er tid til op-
følgning. Du vil høre nærmere fra din rådgiver, 
når det er tid. Ved opfølgningsmødet vil rådgive-
ren gennemgå din ordning sammen med dig. Du 
kan være tryg ved, at dit behov for hjælp også 
fremover vil blive tilgodeset, men den konkrete 
gennemgang ved kommende opfølgning kan 
måske føre til udmåling af færre timer – men 
det er uden, at du mister nødvendig hjælp. Der 
vil være skarpe øjne på begrundelserne for hver 
udmålt time.
 
BPA Aarhus
Blev beskåret i bemanding og åbningstider som 
led i besparelser på BPA området. Til at løfte op-
gaverne er der John Lauridsen tilbage. John har 
rigtig god energi på opgaven, og John er fortsat 
at træffe i Sonnesgade 9, men snart flytter han 

til Grøndalsvej 1 B. Kontoret har samme opgaver 
som tidligere, og du er altid velkommen til at 
komme på besøg. Du kan se åbningstiderne i 
nedenstående oversigt med kontaktoplysninger.
Det ændrede serviceniveau har givet nogle re-
aktioner, og det tager tid at indstille sig på den 
kortere åbningstid og de dermed begrænsede 
muligheder. Der er desværre forsinkelser på 
ønsket om digitalisering og bedre mulighed for 
selvbetjening – ligesom forbedringerne af løn-
portalen også tager længere tid, end jeg kunne 
ønske. Jeg håber, at vi kommer mere i mål med 
dette i det kommende år.

Arbejdsmiljø
Der er gennemført ophør af økonomisk tilskud 
til BPA Arbejdsmiljø Aarhus. Beslutningen blev 
drøftet med gruppen over flere møder. De be-
sluttede selv at lukke gruppen og overføre APV 
vejledninger og andet materiale til BPA Aarhus. 
Det betyder, at du nu kan finde relevant mate-
riale om arbejdsmiljø på hjemmesiden for BPA 
Aarhus ved siden af de skemaer og blanketter, 
der bruges i forbindelse med ansættelsesforhold 
for hjælperne. 

Jeg vil gerne her gentage en Tak til gruppen for 
en rigtig god indsats over mange år.
 Du har fortsat mulighed for vejledning og hjælp 
til arbejdsmiljøet i din ordning, og der er uæn-
dret udmålt timer i din ordning til dit samarbejde 
med dine hjælpere om et godt arbejdsmiljø. Det 
nye serviceniveau for vejledning er beskrevet 
således: 
1. Ved opstart af en ny ordning tilbydes 2x2 
timers vejledning, hvor der nås omkring blandt 
andet APV og forflytninger 
2. Der henvises til rådgivning og vejledning fra 
BPA-arbejdsgiver 
3. Ved behov for hjælp i en ordning, hvor der 
er udfordringer i arbejdsmiljøet, kan der efter 
ansøgning bevilges en særlig bistand fra ar-
bejdsmiljøkonsulent. Ansøgning er ved kontakt 
til rådgiver, og inden bevilling skal der beskrives 
konkret indhold, omfang og formål for en særlig 
indsats.
 
Der er aftale med Grete Bergland om køb af 
hendes konsulentbistand ved konkret behov 
som beskrevet i punkt 1 og 3. Grete er kendt 
og anerkendt for hendes store indsigt på BPA 
området og mange års erfaring fra hendes kon-
sulentvirksomhed.
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Fald
Er du i risiko for at falde – har du været ude 
for at falde hjemme eller udenfor dit hjem – og 
haft brug for hjælp til at komme op igen? Det er 
besluttet i Aarhus Kommune at tilbyde hjælp til 
BPA brugere ved fald og dække en eventuel ud-
gift til den nødvendige hjælp. Skulle du komme 
ud for at falde - og her være nødt til at tilkalde 
hjælp for at komme op igen – så har du mulighed 
for at få dækket en eventuel udgift ved hjælpen. 
Denne mulighed gælder fortsat, så hvis du skulle 
komme ud for at falde – og det giver dig en udgift 
til hjælp, så kan du henvende dig til Søren Hagen på 
telefon 41 87 35 11 eller Skriv sikkert via linket med 
Att. Søren Hagen.

BPA teamet
Også her i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold 
og Beskæftigelse er vi i store forandringer med 

sammenlægning af socialforvaltningen og beskæf-
tigelsesforvaltningen til èn samlet forvaltning med 6 
driftsområder. Visionen er et ”Borgernes MSB” med 
mål om at sikre en bedre sammenhæng i hjælpen til 
den enkelte borger. På BPA området medfører det 
ikke konkrete ændringer, og I vil fortsat have kontakt 
til samme rådgiver i BPA Teamet her på Grøndalsvej 
1 B. Den eneste ændring er, at afdelingen skifter navn 
til Rådgivning og Visitation Voksne. 

Kontaktoplysninger
Nedenfor vil du finde en oversigt med kontaktop-
lysninger, og du skal altid være velkommen til at 
kontakte os.
 
Med venlig hilsen
Tina Fendinge
Myndighedschef

                    
   BPA I AARHUS KOMMUNE
 
    Spørgsmål til din bevilling    Kontakt din rådgiver
        Telefon 89 40 51 93

 
    Spørgsmål om løn til hjælperne   Telefon 89 40 12 12 mandag - fredag kl. 9 – 14 
    BPA-lønadministration
        
 
    Spørgsmål om hjælp til arbejdsmiljøet  BPA-arbejdsgiver er den officielle landsdækkende  
        rådgivning for borgere med BPA-ordning. Se 
        kontaktoplysninger og mere på 
        www.bpa-arbejdsgiver.dk 
 
        Hvis ikke de kan hjælpe dig, må du kontakte 
        rådgiveren på telefon 89 40 51 93
 
    Find en vikar – ny hjælper
    Råd og vejledning i spørgsmål som du ikke kan finde svar på i BPA Håndbogen
 
    Find det rigtige skema til:
 • løn 
 • pension 
 • anciennitet 
 • APV - og meget andet om arbejdsmiljø  

BPA Aarhus
Sonnesgade 9
8000 Aarhus C
87 13 40 60
Skriv sikkert til BPA Aarhus
 
Hjemmeside: BPA Aarhus med link til BPA Hånd-
bogen – skemaer og meget mere
Telefontider: 
Mandag og tirsdag 9 - 14 
Torsdag kl. 9 - 12
Fredag kl. 9 - 14
Åbent for personlig henvendelse: 
Mandag, tirsdag og 
fredag kl. 9 - 14
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FRIHEDEN TIL AT FLYTTE 
MED SIN BPA
AF DITTE AMALIE HAGELUND JOHANSEN

Når voksenlivet – langsomt men sikkert – begyn-
der at gro på en, følger der naturligvis også nogle 
ændringer med, i takt med man går diverse faser i 
møde. Jeg er selv i redebygger-fasen; jeg har mødt 
mig en dejlig mand efter min skilsmisse, og natur-
ligvis kommer der i den forbindelse nogle ønsker 
op om engang at bygge rede med ham.
Vi er begge selvstændige individer og har derfor 
også indrettet os efter de vilkår. Vi bor i hver sin by, 
i hver vores lejlighed. De er små, men praktiske til 
kun én person. Dog vil det i fremtiden ikke kunne 
lade sig gøre at flytte sammen i en af disse boliger, 
om end vi rigtig gerne vil bo sammen. Hans er ikke 
handicapvenlig – og i øvrigt for lille til at kunne 
rumme mine hjælpere – og min ligger ikke tæt nok 
på Storkøbenhavn, som han ønsker det. Derfor er 
vi allerede nu så småt begyndt på at skitsere vores 
fremtid med et fælles tag over hovedet. 
Vi har nogle ønsker for, hvilken sti vi gerne vil gå 
på, for på længere sigt at opnå de drømme, som vi 
har skabt os i fællesskab.
Vi vil gerne tættere på Storkøbenhavn og på det 
kulturelle liv, som vi begge er en stor del af. 
Derudover skal pladsen ligeledes være med os, for 
når den ene part har fem hjælpere på slæb, og man 
desuden også gerne vil høre små babyfødder hen-
over gulvbrædderne på et tidspunkt, ja, så kræver 
det altså noget plads. 
Og sidst, men ikke mindst, er vi begge så inkarne-
ret i vores respektive voksenstadier, at vi gerne vil 
investere i vores fremtid sammen – vi vil gerne eje.

Med alle disse ønsker in mente kommer der også 
et ikke helt ubetydeligt – ’men’;  vi har jo, som de 
voksne væsener vi nu engang er, også indset, at 
økonomien selvfølgelig også skal falde i hak og 
ligge parallelt med vores respektive ønsker. Og de 
ting hænger desværre som oftest ikke sammen. 
Og hvad gør man så? Ja, så må man gå på kom-
promis, for man kan nu ikke både blæse og have 
mel i munden:

1) Vi kunne kigge på lejede ældreboliger, som kan 
blive visiteret til mig af kommunen. Men så er min 
partner omvendt ikke længere sikret, såfremt 
vi – gud forbyde det – en dag går fra hinanden. 
Så dét duer ikke.

2) Vi kunne omvendt også gå på kompromis med 
pladsen og i stedet lede efter en toværelses bolig 
frem for en tre- og fireværelses. Men hjælperne 
skal jo stadig flytte med; deres tilstedeværelse er 

et faktum, som hverken skal eller kan pilles ved. Så 
godt med plads er også et krav, som vi bliver nødt 
til at holde fast i.

3) I så fald er der kun én ting, som vi reelt set kan gå 
på kompromis med: location. Det ville absolut være 
langt billigere for os, hvis vi købte en bolig væk fra 
Københavnsområdet, for i stedet at tage et kig på 
udkantsbyerne. Evt. se længere væk og over på 
den anden side af både Store- og Lillebæltsbroen …

Så kommer der bare endnu et lille, men stadig ikke 
ubetydeligt, ’men’: Hvad så med den fremtidige 
kommune, som vi i så fald flytter til? Diverse para-
graffer – såsom § 96, som jeg jo er under – er blevet 
udformet, så de gerne skulle være ens for alle hele 
landet rundt. Men som det kulturelle væsen jeg nu 
engang er, er jeg også bekendt med det faktum, 
at kommunerne fortolker disse paragraffer til deres 
egen økonomis fordel, som var de en helt ny og 
skelsættende samfundskulturel gimmick. Og på 
den måde bliver pågældende paragraffer lynhur-
tigt netop IKKE ens for alle – nærmere tværtimod.

Jeg tror ikke, at det vil være synderligt svært med 
hjælp fra diverse mennesker med handicaps rundt 
omkring i landet, at lave et Danmarkskort baseret 
på de enkelte kommuners score. Kortet eksisterer 
nu i en verbal version. Rygterne spreder sig hurti-
gere, end selv de mest fortalte folkeeventyr, og jeg 
er da allerede i en ung alder af blot 24 år utroligt 
velorienteret om, hvor jeg bør flytte hen og hvor 
jeg – ej at forglemme – absolut ikke skal nærme 
mig rent kommunalt, hvis jeg vil mig selv og mit 
helbred det bedste.

Men er dét i orden, at sætte en borger i sådan et 
dilemma? Jeg vil gerne ligestilles med mine raske 
medmennesker, men min hjælpeordning skaber 
nogle naturlige krav til en bolig og min økonomi 
sætter omvendt nogle begrænsninger for location. 
Kort sagt; jeg er tvunget til at flytte til en kommune 
med en lav score, hvis jeg skal tage hensyn til min 
økonomi, men jeg er omvendt nødsaget til at priori-
tere nogle basale behov for størrelse og indretning, 
såfremt jeg skal tage højde for mine hjælpere.

Det er ikke et mit handicap, der handicapper mig 
mest; det er tværtimod alle de dilemmaer, som 
tager sit afsæt i netop dét handicap … Hvor er 
friheden til at flytte – med sin BPA-ordning – ek-
sempelvis lige blevet af?
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BESTYRELSESOVERSIGTER

FORMAND
INGRID PETERSEN 
VALMUEVEJ 1
7100 VEJLE
TLF. 2926 1472
bhgvejle@gmail.com

NÆSTFORMAND
MAI NOVAK
VEJLE
TLF. 2661 5354
mai1969@live.com

KASSERER
BENTE STEFFENSEN
HORSENS
TLF. 6169 6274
bentesteffensen48@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM              
CHRISTIAN THOMSEN             
VEJLE                                       
Chth7080@gmail.com

Bruger & Hjælper Gruppens bestyrelse (valgt marts 2019)

Brugerklubbens bestyrelse
FORMAND
LARS P. JACOBSEN
SONNESGADE 14, 1. -12
8000 AARHUS C.
TLF. 2084 0752 
lpj@stofanet.dk

NÆSTFORMAND
MARTIN ALBRECHTSEN
ÅPARKEN 8, 4. -3
8000 AARHUS C.
TLF. 4073 1640
maralb@live.dk

KASSERER
THOMAS ARPE
MARSELIS BOULEVARD 104
8000 AARHUS C.
TLF. 2578 0803
thomas@arpe.eu

BESTYRELSESMEDLEM
JOHN BUSK SØRENSEN
KRIEGERSVEJ 19, 1. -5
8000 AARHUS C.
TLF. 8676 3447
jbs@handi-travel-info.dk                                                                                                   

BESTYRELSESMEDLEM
JYTTE SKOV JACOBSEN
SNOGEBÆKSVEJ 58
8210 AARHUS V.
TLF. 6151 1162 
jytte@cmstarlight.dk

1. SUPPLEANT
HENRIETTE LØGSTRUP
JERNALDERVÆNGET 93
8220 BRABRAND.
TLF. 2140 9268
henriettelogstrup@gmail.com

2. SUPPLEANT
TOR MARTIN MANDRUP-MØLLER
KRIGERSVEJ 19, 2. -1
8000 AARHUS C.  
TLF. 2193 6444 
tor.martin68@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM      
LIZZI JØRGENSEN             
VEJLE                                    
TLF. 2670 6283                 
lizzijj@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM                   
LARS HØSTRUP
VEJLE
2177 6161
larshoest@yahoo.dk

SUPPLEANT
LASSE PAGH
KØBENHAVN
TLF. 2579 8384
lasse@dho.dk

SUPPLEANT
ORLA ØSTERGAARD
VEJLE
orla-ellen@outlook.com      



Fuld Vikardækning

BPA

Fuld Vikardækning

BPA

Handicapformidlingen
Alle fortjener en god dag 70 777 333

Personlig konsulent og +2500 aktive vikarer sikrer dig hurtig og stabil hjælp 24/7/365

info@handicapformidlingen.dk

www.handicapformidlingen.dk

Ring til os på 70 777 333



Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!
FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK

Jeg valgte at bede Din Hjælperordning ApS 
om at administrere min BPA-ordning, fordi.. 

Det er en ansvarlig virksomhed, som har 
individets ve og vel i fokus. 
Her er du ikke bare et nummer i rækken! 
Ejerne bekymrer sig virkelig om den enkelte 
person og personens liv og kampe – 
også selvom kampene ikke nødvendigvis 
har noget at gøre med hjælper-
ordninger. 
De ønsker, at du har det godt, og 
de gør alt for at hjælpe dig til 
dette – det tiltrækker mig!

Mette Bjørnholt Jensen
Administrativ medarbejder i 
Din Hjælperordning ApS 
samt arbejdsleder i egen 
BPA-ordning
 


