
Møde mellem uddannelsesudvalget og driften 
Referat af mødet den 19. marts 2019 som blev afholdt i Servicecentralen.  

 

Tilstede:  Charlotte 441A  

                  Berit 38 2.S  

                  Hans 38 2.R  

                  Pelle fra driften 

                  Maiken fra blokrådssekretariatet 

 

Dagsorden: Retablering af velkomstmøder. 

 

Referat:  

1. Hvordan har velkomstmøder tidligere været afholdt: 

Velkomstmøder blev arrangeret 2 gange årligt. Nye beboere blev inviteret ved en tilsendt invitation, samt 
opslag i det lokale blad ’Midtpunktet’. Erfaringen er, at ca. 25% af de inviteret kom. 

Velkomstmøderne havde en varighed af 2 timer (på en hverdag 19-21), og der var forberedt slides, som 
blev fremført af arrangørerne.   

Der er sidst afholdt velkomstmøder i 2015. 

2. Velkomstmøder fremadrettet: 

Driften vil undersøge, om der er et mønster i indflytninger i forhold til hvornår på året det vil være mest 
relevant med velkomstmøder. 

Der vil løbende være evaluering af, om mødefrekvensen skal justeres op eller ned. 

Tidligere var det KAB der stod for at sende invitationer ud til nye beboere. Dette er ikke længere en 
mulighed. Pelle undersøger om vi kan trække korrekte lister over nye beboere, så vi lokalt kan sende 
invitationer ud. Der vil ligesom sidst blive annonceret information om velkomstmøderne i ’Midtpunktet’, 
hvor det også vil fremgå at alle er velkomne.  

2 timers varighed 19-21 hverdage skønnes stadig som det mest relevante.  

Der vil blive serveret småkager, frugt og kaffe. 

Pelle har samlet nogle gode videoer der viser forskellige aspekter af at være beboer i FM. Disse vil være 
relevante at vise til velkomstmøderne, da de fortæller ”den gode historie”.  

Beboer-app skal præsenteres på velkomstmøderne.  



Slides fra tidligere velkomstmøder skal gennemgås og rettes til. Palle og Maiken mødes og gennemgår 
deres del, UU mødes og gennemgår det resterende.  

UU har planlagt at arbejde med slides d. 16.04.19 kl. 11-13.  

UU og driften mødes igen til samlet gennemgang af rettelser d. 15.05.19 kl. 10.30-12.00. til dette mødes 
sættes der en dato for det førstkommende velkomstmøde.  

 

Referat er skrevet af Charlotte 451A 
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