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Referat: 
 
 
1. Rundvisning  
Bestyrelsen får en rundvisning på den nye crossfitbane.   
 
 
2. Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt  
 
 
3. Nyt fra AMR 
Daniella er fraværende i dag, så Elisabeth og Merete orienterer kort. Social 
Kapital målingen bliver skudt i gang den 27. oktober. Når svarerne kommer 
retur, skal der arbejdes med Handleplanen.      
 
 
4. Meddelelser: 
 

a) Formanden: Ingen meddelelser.   
 

b) Forældreorganisationer/kommunerepræsentanter: Maria nævner, at 
der bliver afholdt valgmøde den 10. november. Hun undersøger mu-
ligheden for at sende noget valgmateriale ud som Maglemosens unge 
kan få glæde af.  

 
Ift. det kommende kommunal- og regionsvalg snakker bestyrelsen 
om demokrati og valg med henblik på Maglemosens unge. Som der 
også blev nævnt på sidste bestyrelsesmøde er det for abstrakt for vo-
res unge, men Kultur- og Underholdningsministeriet (KUM) er et godt 
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eksempel på inddragelse, hvor Maglemosen arbejder med stemmen 
og demokratiet.    

 
Lolan fortæller, at budgettet blev vedtaget i mandags. Der er kom-
met en merbevilling på 10 millioner kr. på voksen-handicapområdet 
og dermed ikke sparet på velfærden. Det er et bredt område, som 
der har været kigget på i 4 år.     
     

 
c) Medarbejdere: Nikolaj spørger ud; hvordan oplever man som foræl-

dre de informationer man får fra Maglemosen, eller kan søge sig til 
på hjemmesiden m.v. i forhold til det man oplever, når de unge men-
nesker er startet på Maglemosen. Hvad fungerer og hvad kan gøres 
bedre?    
 
Der bliver bl.a. snakket om, at det er vigtigt, at der både er en ledel-
sesrepræsentant og medarbejderrepræsentant med til forbesø-
get/rundvisningen. En elev kan eventuelt også være med.      
 
Derudover er det vigtigt, at sagsbehandlerne kommer ud og ser Mag-
lemosen, så de kan få et større indblik i målgruppen og stedet.        
 
Hanne Lilja nævner, at det er en god mulighed at komme i praktik, 
inden man som ung starter her. Billeder og praktikevaluering giver et 
godt indtryk af Maglemosen.   
 
Samarbejdet mellem skolerne har også stor betydning.    
 
Jo mere der kommer på hjemmesiden jo bedre. Lolan foreslår, at der 
bliver lavet en video af en forælder ambassadør og lagt på hjemmesi-
den.     
          
 

d) Ledelsen: Elisabeth fortæller om status vedr. East Kilbride Badet. Vi 
har mulighed for at bruge det om fredagen, men da det også er of-
fentligt tilgængeligt nogle fredage, bliver det en udfordring for os, da 
vores unge har brug for en fast struktur. Elisabeth sender mail korre-
spondancen til Lolan, så Lolan kan gå videre med det og der kan fin-
des en løsning.      
 
Merete orienterer om evt. ny organisering. Oplæg er delt ud til besty-
relsen. Det har været i MED, næste step er PUR, og derefter skal det 
ud på søjlemøderne. Dermed kommer der mange talerør og et med-
arbejderperspektiv. Når det er længere i processen kommer det på 
dagsordenen på et fremtidigt bestyrelsesmøde.    
 
Elisabeth fortæller, at aftalen med Ballerup Rideklub er kommet i 
stand. Vi har været på forbesøg med en gruppe elever, som var en 
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stor succes. 8 elever starter ridning op fra den 2. november alle tirs-
dage kl. 10.30-11.30. Der er pt. venteliste. På længere sigt kommer 
der flere hold. Brugerbetalingen ligger på 1000 kr. Ridefys er kontak-
tet ift. kørestolsbrugerne.          

 
 

5. Eventuelt:  
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