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Emne

1. Der er pt. politiske

overvejelser om,
evt. at
sammenlægge de 2
STU-tilbud i
kommunen - på
samme adresse og
under samme
leder.

Proces
(hvordan
behandler
vi emnet)
Orientering
og
drøftelse.

Referat

LMU udtrykker en bekymring for, om der før en evt. politisk
vedtagelse vil blive foretaget en tilstrækkelig grundig
analyse af konsekvenserne ved en sammenlægning på 266
og har derfor følgene spørgsmål til det interne notat:
-

-

Hvad sker der med de eksisterende tilbud på
Københavnsvej 266 – hvordan vil de blive berørte af
sammenlægningen?
Vil alle tilbud fortsat skulle være placeret på
Københavnsvej 266? Og hvis ikke, hvor skal de flytte
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Beslutningen
træffes i de to
politiske udvalg, og
vil, hvis det
vedtages, få
betydning for, hvor
medarbejderne har
deres arbejdssted.

hen? Her tænker vi på: Margrethehøj, Alle tiders
Højskole, Sundhedscafeen, Montagen, Ejendomsservice,
Metalværksted og Seniorhøjskolen.
-

Hvad er argumentet for placeringen på netop
Københavnsvej 266?

-

Vil kantinen på ITC Industrileddet blive berørt af
sammenlægningen? Det glade Køkken laver i dag frokost
til Københavnsvej 266. Skal denne frokostordning
fortsætte? - og har Det glade Køkken kapacitet til at lave
mad til så mange flere?

De fysiske rammer til STU
- Er der plads til alle de forskellige linjer på 266?
- Kunne man forestille sig, at noget af STU kunne afvikles
andre steder i kommunen?
- Der er behov for en uddybelse af, hvilke
handicapfaciliteter, der skal etableres på 266. Hvad vil
det f.eks. kræve af faciliteter, hvis vi skal tage imod
borgere med nyere handicaps?
Vedr. målgruppen
- Hvis der skal flere STU elever ind i værksteder på 266 hvordan vil man så sikre sig, at der er plads til de
borgere, der allerede benytter de nuværende tilbud?
Hvordan tages der hensyn til, at disse borgere ikke bliver
glemt og klemt?
-

Vi kunne have en bekymring for det store spænd, der er
i målgruppen. Vil det give anledning til risiko for
stigmatisering? Og vil eleverne kunne spejle sig i
hinanden?

-

Hvad er baggrunden for, at man mener, at der ikke i et
fremtidigt STU vil være behov for ”ekstra
medhjælpertimer”?

-

Hvad kendetegner den borgergruppe, som skal
tilknyttes 266 versus de 25 borgere, hvor der fortsat skal
tilkøbes eksterne pladser? – hvilken målgruppe er det,
som vi ikke selv skal tage os af?

Den økonomiske konsekvens – hvordan ser regnestykket
ud? Vores bekymring er, at ofte bliver den slags dyrere end
forventet.
-

Hvilke ombygninger har man regnet med at foretage? og
hvad vil der blive afsat af midler til dette?
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-

Er der taget højde for udgift til ekstra parkeringspladser
til personale, borgere og gæster?

-

Hvor mange handicaptoiletter er der behov for at
etablere?

-

Hvad bliver udgiften til evt. kantinen på Københavnsvej
266, hvis Det Glade Køkken ikke kan levere maden?

-

Er der afsat midler til uddannelse af personalet, således
at de kan udvikle på de STU linjer, som vil blive udbudt?

-

Hvilke tanker har man gjort sig ift. arbejdsmiljøet?

Vedr. personalet
Det er tale om to forskellige kulturer, som i en fusion skal
lære hinanden at kende. De er blandt andet i dag
organiseret på to forskellige måder og har forskellige former
for forberedelsestid.
LMU anser det derfor for vigtigt, at aftalerne hurtigt
kommer på plads. Her tænker vi især på lokalaftalerne om
arbejdstid.
Det er også vigtigt at få afklaret, hvilket direktørområde, det
sammenlagte STU skal høre under.
LMU opfordrer til, at medarbejdere fra Københavnsvej 266
og SCR, bliver inddraget i den videre proces; de bør tilbydes
muligheden for at deltage i en arbejdsgruppe.
Kommentarer fra leder af STU Annette Danmark
Annette er ikke i tvivl om, at personalet på Københavnsvej
kan løfte denne opgave. Der er endvidere behov for et
større kundegrundlag på Københavnsvej 266.
Samarbejdet mellem STU og værkstederne vil give STU
eleverne gode muligheder for at øve sig, inden de skal
videre.
Dokument som LMU ikke har modtaget
LMU blev via Annette Danmark bekendt med, at der
foreligger et andet udarbejdet dokument vedr.
sammenlægning af STU. LMU har ikke modtaget dette
dokument og kan derfor ikke forholde sig til oplysningerne
heri. LMU er interesseret i at få oplyst, hvad der ligger af
oplysninger i dette dokument. Måske rummer det svar på
flere af vores spørgsmål.
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