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Kort præsentationsrunde – Ingrid deltager for første gang. 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden  
 
Begge dele godkendt. 
 
 
2. Status på madpakkeordningen 
 
Madpakkeordningen – 41 familier får mad.  
”Overskud i Albertslund” er sagt op pr. 1/12 fra lokalerne.  
Helge ville undersøge om fristen kunne forlænges, men vi kender ikke status på 
dette. 
Netværkshuset og lokaler på Sydskolen kunne måske være i spil. Sundhedshu-
set er også en mulighed, hvis cafeen ikke bliver forpagtet på ny. Så kunne man 
både bruge det til overskud men også lave mad af overskudsmaden. Den øko-
nomiske trang bliver ikke bedre og sundhedsprofilen er ikke god – begge dele 
kan understøttes på denne måde.  
Malene fra Overskud har skrevet et par notater. Vil Udsatterådet være med og 
skrive til KB om dette i samarbejde med f.eks. Frivilligcenteret.  
”Stop spild” kommer også til at mangle lokale. 
 
Der er opbakning fra Udsatterådet. 
 
Lisbeth og Karen skriver et udkast til brevet til KB. 
 
Rene spørger efter noget statistik på dem der får udleveret mad, men det bliver 
ikke lavet.  
 

Orienteringspunkter 

3. Udsatterådets økonomi 
Der er ikke brugt så mange penge endnu. Mest på forplejning til Udsatterådets 
møder, lidt på mobiltelefonen og lidt indkøb til madpakkeordningen. 
 
Udsatterådet har tidligere afsat 5.000 kr. til indkøb til madpakkeordningen. 
 
Udsatterådet vil gerne bruge nogle penge på et eventuelt arrangement/fore-
dragsholder i samarbejde med Den Kriminalpræventive enhed – omkring sikker-
hed. Ingrid henvender sig til DKE og hører om de vil være med på idéen. 
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4. Formanden orienterer kort  
Er der nogle der vil deltage i Landspanelmødet? Det vil Camilla og Ingrid gerne, 
så de tilmelder sig. 
 
Fællesskabsstafetten er i denne uge og der kommer ikke så mange andre end 
de foreninger der allerede har meldt sig til stafetten – så ikke mange nye gæster 
desværre. Det skal derfor vurderes om konceptet skal være anderledes frem-
over. 
 
Karen gennemgik udvalgte budgetreduktioner som kan være relevante for Ud-
satterådet (bilag sendt ud).  
2.20 Karen vil gerne skrive noget om dette og sender ud.  
2.21 Rådet kan bede om noget statistik på udmeldelser efter 1 år m.m. 
2.22 Rådet bør reagerer på nedlæggelsen af dysleksiindsatsen – det har stor 
betydning for den gruppe. Lærerne fra dysleksicenteret har skrevet høringssvar. 
Carina sender link. Camilla undersøger om der er noget om dysleksi i den nye 
folkeskolelov. 
 
 
5. Kort orientering fra medlemmer af Udsatterådet 
Camilla har fortalt om Udsatterådet i §17, 4 udvalget – de var meget positive. I 
§17, stk. 4 udvalget arbejder man videre med den nye børne- og unge politik – 
som skal skrives sammen med en børne- og ungepolitik for udsatte og sårbare 
børn. 
 
Ingrid – arbejder normalt i 4 boligområder men udover det, går der meget tid 
med at skaffe jobs i de store renoveringssager. Udsatte kommer mere i klemme 
i renoveringssagerne. ABC samarbejder med forvaltningerne om denne udfor-
dring. Det kan have store omkostninger – både økonomisk og praktisk for de 
udsatte borgere og det er en stor stressfaktor. 
 
René er bekymret for de traumatiserede unge som han møder når han holder 
foredrag og viser filmen om de hvide busser. De er angste for den nuværende 
verdenssituation.  
 
 
6. Arbejdsmøde – hvilke emner skal der arbejdes med fremover  
Kort intro med opsamling på de tre foredrag som Udsatterådet tidligere har hørt 
omkring generel orientering fra Rikke, viden om Rusmiddelcenteret fra Guri og 
viden om Børn & Familie afdelingen fra Tine. 
 
Brainstorming på ord der kan hæftes op på emnet ”Familien” med udgangs-
punkt i børn og unge – (billeder af plancher er vedhæftet). 
 
Hvilke besøg kunne være relevante i forhold til emnerne;  
 

1. Familiehuset – måske allerede på november mødet 
2. Sundhedsplejen 
3. Hvordan er børnelivet på en skole? Besøge en skole med en socialråd-

giverordning. 
4. DKE/PPR  
5. Bolig 

 
 
Hvad kan Udsatterådet ellers gøre; 

• Man kan tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen. 

• Rådet kan lave oplysende arbejde. 
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• Hvad sker der i Udsatterådet – kan man få AP til at lave en artikel/inter-
view. Giver mening når vi har årsrapporten på plads. 

 

• Foredragsholder som Udsatterådet afholder (som f.eks. det med Ebbe 
Dalsgaard). Camilla og Ingrid spørger også ind til idéer på landspanel-
mødet.  

 
 
7. Eventuelt    
Intet. 
 
 

Tak for et godt møde       


