Brugermøde i HUS 88 - d. 28. juni 2017
Til stede var Nina F. Øhlenschlæger, Erik Ravn Nielsen og Hans Breith – samt 50-60 medarbejdere, brugere
og beboere fra Blangstedgård.
1. Hvem tager ansvaret for drift og ledelse efter Hans?
D. 1. juli går Hans Breith på pension og herefter vil Nina Øhlenschlæger i sin rolle som afdelingsleder for Fritid og Læring Syd under UngOdense overtage ledelsen af brugerhuset; mens Henrik
Frydenlund Larsen og Kristina Munk vil stå som ledere af de dagundervisningstilbud, der efter
sommerferien vil fortsætte i Hus88. Der lægges op til at skole og brugerhus skal fungere uafhængigt
af hinanden, men at man efter behov kan låne lokaler hos hinanden. (Erik Ravn Nielsens funktion vil
efter 1/8 ændres fra at være leder af UngSyd til at blive den overordnede leder af dagundervisningen samt viceungdomsskoleleder i UngOdense.)
Dette betyder i praksis at Hus 88 før kl. 15 primært er et skoletilbud; men at andre, der har faste
forløb kørende, kan fortsætte som hidtil. Efter kl. 15 er der som nu fri adgang mandag-torsdag for
husets øvrige brugere og borgere til hygge og samvær – og som hidtil vil der være salg af varm mad
i Caféen tirsdag og torsdag. Lokalerne kan evt. dobbeltudnyttes, som det viser sig at være praktisk.
Det er Ninas opgave, at sørge for, at de, som har brugt huset, også fremover kan bruge huset som
hidtil; men der lægges også op til, at den ’hjælpes-ad-kultur’, der hidtil har været i Hus 88, skal
fortsætte. I løbet af august vil Nina holde møder med de enkelte brugergrupper.
2. Hvem skal brugere henvende sig til og hvordan?
Kontakt Nina så vil hun sørge for at få kontaktet de rigtige medarbejdere. Hun vil bestræbe sig på at
være i Hus88 mandag og tirsdag formiddag og evt. tirsdag eftermiddag – men kan i øvrigt kontaktes
på e-mail: nf@odense.dk og telefon 29 63 10 26. Ring helst i dagtimerne (formiddag/eftermiddag);
men hun kan også kontaktes aften i nødstilfælde. E-mails kan sendes hele døgnet, og de besvares
hurtigst muligt (1-2 dage). Hastesager sendes pr. sms.
Det vil være de faste medarbejdere fra Ung Odense, der vil sørge for den daglige drift. Brian Østergaard er tilknyttet Niels Bohrs Allé 210 som serviceleder, men vil også være ansvarlig for den tekniske del af servicen her i huset.
3. Hvem varetager den daglige ledelse af personalet?
Nina får den daglige kontakt til personalet og lægger op til, at vi hjælpes ad med at fastholde det
gode samarbejdsklima. Det skal i løbet af efteråret vurderes, hvor meget de enkelte medarbejdere
kan holde til.
Hvis Hus88 skal fungere som et selvbåret beboerhus for lokalområde, må borgerne hjælpe til, så
frivillige brugere opfordres til at henvende sig og evt. bistå med at hjælpe i Caféen ved sygdom el.
lign. (ingen har endnu henvendt sig). Det er ikke meningen, at de frivilligere skal overtage medarbejdernes arbejde – der er nok til alle. P.t. kan vi bemande huset som hidtil, men ved sygdom kan
en hjælpende hånd være værdifuld.
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4. Hvor søger man yderligere oplysninger pr. 1. august?
Oplysninger om Hus88 skal kunne findes på hjemmeside (www.blangstedgaard.dk) og Facebook.
Der holdes et møde i august, hvor husets daglige brugere og aktører indkaldes, så det kan aftales på
plads. Invitation til mødet vil komme på Facebook og opslagstavler i Hus 88. På sigt skal der køre en
info-skærm i Hus 88, så alle kan, se hvad der forgår. Det skal være synligt, hvad der sker i huset.
5. Hvordan foregår booking af lokaler pr. 1. august?
Booking af lokaler foregår via Nina.
Der vil blive lavet en online kalender over faste brugere og løse arrangementer – kalenderen vil
blive synlig på hjemmesiden via et link, så man kan se, om der er ledige lokaler.
6. Hvilke fremadrettede procedurer skal der følges i forbindelse med brug?
Lokaler til de nuværende brugere fortsætter uændret. Lokaler kan evt. dobbeltudnyttes, så både
skolens og beboerhusets brugere kan bruge dem; men samtidig skal man sikre sig, at ingen bare har
et lokale stående, som de ikke bruger alligevel.
I løbet af det næste halve år kan ingen nye brugergrupper udefra booke sig ind; men fremover skal
det vurderes, om der er kapacitet til flere. Husk at sætte lokaler af til ungdomsskolens aftenundervisning og aftenskole.
7. Hvilke brugergrupper møder vi på Blangstedgård fremadrettet?
Der vil ikke ske ændringer i antallet af brugere, det betyder at Grundejerforening, Køreskolen,
Fotoklub, Petanque, Banko, OK-Kunst, Stenklubben og Modeltogbanen m.fl. fortsætter uændret,
hvis de kan leve op til de aftaler, der er for dagligt brug.
8. Hvilke behov har vi for afholdelse af brugermøder fremadrettet?
Der tages initiativ til at der fremover bliver indkaldt til brugermøder 4 gange om året, dvs. hvert
kvartal (enten i ugen op til en skoleferie eller i ugen efter) og ind imellem bliver der afholdt møder
for husets medarbejdere.
Det er en god ide at sætte dem i kalenderen allerede nu – så der kan ske noget imellem møderne
og der evt. kan nedsættes arbejdsgrupper, hvis det viser sig, at der er behov for det. Der
fremsættes en ide om at invitere de unge med til et brugermøde, så alle kan mødes på tværs.
9. Evt.
a. Skal skolens elever kunne spise frokost i Caféen og evt. bruge køkkenet?
Der er udtrykt ønske fra skolen om at eleverne skal kunne spise frokost sammen i Caféen
nogle gange om ugen – og det kan sagtens passe ind. Men der er usikkerhed om, hvorvidt
reglerne for hygiejne i køkkenet bliver overholdt, hvis de også skal have adgang hertil.
b. Seniorklub i Hus88
Blandt de fremmødte var der et udtalt ønske om etableringen af en seniorklub, hvor
områdets ældre kan samles og få en kop kaffe m.m. Dette kan give vanskeligheder mht. lyd
og støjgener for de klasser, der har undervisning meget tæt på Caféen, da en seniorklub så
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vidt muligt skal kunne være der i dagtimerne. Et forslag om at bruge Salen blev ikke accepteret, da gangbesværede og kørestolsbrugere på trods af liften har svært ved at komme
derop.
Hvis Hus88 skal fungere som et lokalt brugerhus, skal man finde en god måde at være
sammen på – derfor er det vigtigt at både skolens elever og de lokale brugere tilgodeses.
Alle ønsker, at huset skal gøres tilgængeligt på en god måde, så flest muligt bliver tilfreds;
men det skal også være praktisk for flest muligt (skal der fjernes dørtrin – kan der arbejdes
videre med det).
c. Genetablering af billardbord
Der er ønske om at få genetableret billardbordet – men det kan være svært at finde plads.
Der har tidligere været et bord i Caféen og det er i perioder blevet brugt meget; men da det
blev fjernet, havde det ikke været brugt i lang tid. Hvis der er et ønske om det, kan de, som
ønsker det, komme med et konkret forslag, som kan tages op på et senere brugermøde.
Det skal ske i dialog, og der er ingen, der skal tromle nogen; men det handler om det
muliges kunst, og vi skal tænke i konstruktive løsninger.
Det oplyses, at der bliver etableret et aktivitetsrum for de unge i den anden ende af huset,
som måske kan bruges af andre efter kl. 15.
d. Økonomisk ramme for Hus88
Baggrunden for at stillingen som daglig leder ikke genbesættes er en besparelse på Børneog Ungeområdets budget. Det betyder at økonomien er stram; men at der stadig er sat
penge af til husets vedligeholdelse, varme og rengøring – ikke andet. Dvs. at der ikke er
noget aktivitetsbudget; men at borgerne selv skal finde penge til nyt. Det medfører bl.a. at
Caféen skal være selvbærende, og at brugerne bør støtte den økonomisk ved at købe kaffe
og mad her.
Medarbejderne har hidtil vedligeholdt huset, og det har Odense Kommune nydt godt af –
og Dorthe og René m.fl. roses for deres indsats, fordi de har skabt en café med en god
stemning, hvor flere og flere kommer og spiser.
e. Ledelse, dialog og samarbejde
Diskussionen i Hus 88 bliver til tider være hård og ubehagelig. Baggrunden er både, at
mange beboere føler at meget er blevet taget fra dem, siden Hus88 blev etableret, og at
dialogen mellem skole og brugerhus ikke altid har fungeret optimalt.
Det er især løbende besparelser gennem årene, der har bevirket, at mange har været
bange for, at man kan miste huset. Løsningen i 1997 var at brugerhuset overgik til Fritidsafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen / Fritid, og at huset skulle administreres af ungdomsskolen. Hus 88 er i dag en særskilt aktivitet under ungdomsskolen (UngOdense).
Der er dog intet ønske om, at skolen skal ’overtage’ brugerhuset. Ungdomsskolen har som
administrator pligt til at få tingene til at fungere; derfor skal der fremover afholdes brugermøder, så der kan udvikles gode løsninger. Der opfordres derfor til, at der også skal være
repræsentanter for skoleområdet ved disse møder, så der kan skabes kontakt på tværs af
de to ’grupper’.
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Det er vigtigt at vi begynder at samarbejde – men tingene skal placeres rigtigt. Huset havde
ikke været her uden 10-klasserne.
Der er et fælles ønske at få det bedste ud af tingene; men der er meget aggressivitet i
luften og dårlig kommunikation – det skyldes bl.a., at der bliver taget beslutninger, som der
ikke er dialog omkring. Hvis det skal blive bedre, skal ledelsen være åben og ærlig overfor
de medarbejdere, der er i huset. Man skal forklare, hvad man vil, for det er ledelsens pligt
at forklare medarbejderne, hvad der skal ske – før man gør det.
Det er også vigtigt, at brugerne sørger for, at der er en god og inviterende stemning, så flest
muligt har lyst til at bruge huset. Det ville være positivt, hvis kommunen oplever Hus88
som et sted, hvor fritidsfællesskabet kan udvikles. Dvs. et aktivt og inkluderende sted, der
understøtter beboernes behov.
f.

Hvad er det Hus 88 kan?
Mange har igennem alle årene forsvaret Hus88 og sørget for at fastholde huset som et godt
og nødvendigt hus.
Relevansen af stedet hviler på Hus88’s venner og ikke kun på antal brugere. Der er mange
støtter i det kommunale system, som kan se værdien. Det kan dokumenteres, at huset hver
uge bruges af 1400 personer – og det kan dokumenteres, at der er sket et fornemt stykke
socialt arbejde. Der er et helt særligt hjerterum på stedet, som der skal værnes om. Noget
som der ikke findes ret mange andre steder. Det smukke ved Hus 88 er, at der er plads til
nogle meget forskellige mennesker og nu skal der komme nogle unge mennesker, der har
brug for hjælp. Vi skal over tid finde ud af, hvordan tingene skal udvikle sig – i samarbejde
og med åbenhed og rummelighed.
Hus 88 er et oplysningens sted og et sted, hvor folk kommer med deres gode ideer og
hjælper og underviser hinanden. De unge skal have det samme gode skub, som vi i forvejen
giver hinanden. Det er rart at være her, fordi, der er så mange, der tager sig af hinanden.

g. Urolige børn er skolens problem
I løbet af det seneste par år har der desværre været eksempler på meget provokerende og
urolige elever; men det er skolen, der er primært ansvarlig for at løse sådanne problemer,
hvis det opstår.
h. Socialt udsatte er et fælles problem
Der er behov for en social vicevært, der kan tage hånd om de ting, der foregår i lokalområdet, ellers vil der blive øget kriminalitet i området. Og det kan blive dyrt på mange
måder.

Referent: Susanne Kløjgaard, Blangstedgård

Brugermøde i Hus 88, d. 28. juni 2017 – side 4

