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Rammeaftale 

BESKRIVELSE AF RAMMERNE FOR SAMARBEJDET MELLEM KRISTELIG HANDICAPFORENING OG 

MEDLEMS-BOFÆLLESSKABER 

Kristelig Handicapforening (KH) er en forening for personer og bofællesskaber, der ønsker 

at fremme KH’s formål, jf. vedtægternes §2. Som medlem af foreningen tilkendegives det, 

at man kan tilslutte sig formålsparagraffen og værdigrundlaget.  

Det indebærer følgende fælles forventninger: 

• At værdigrundlaget udleves i hverdagen af alle aktører i KH både på lokal- og 

landsplan. Det indebærer, at samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og beboere 

er præget af tillid, ærlighed og åbenhed. 

• At samarbejde med beboernes pårørende bygger på respekt og tillid. Dette er 

ligeledes fundamentet for samarbejde med alle medlemmer af foreningen og øvrige 

samarbejdspartnere. 

• At kommende beboere orienteres om bofællesskabets værdigrundlag. 

• At bofællesskaberne og KH målrettet samarbejder med de pårørende om at give 

beboerne størst mulig selvbestemmelse og hjemfølelse. 

• At alle ansatte i KH og på bofællesskaberne kan tilslutte sig formålsparagraffen og 

værdigrundlaget og efterkomme de faglige krav, som er nødvendige for at leve op til 

gældende bestemmelser og lovgivning. 

• At bofællesskabernes bestyrelser tilstræber en så bred faglig sammensætning som 

muligt. Det samme gælder for KH’s landsbestyrelse. 

• At bestyrelserne iagttager og efterlever de almindelige habilitetsregler. 
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• At bofællesskaberne lever op til gældende lovgivning. 

• At bofællesskabernes ledelse bakker op om KH’s formål og aktiviteter. 

 

Et bofællesskabs medlemskab af KH indebærer: 

 

• Bofællesskabet indgår i et værdifællesskab med andre medlems-bofællesskaber. 

• Bofællesskabet får hvert år tilbud om kurser og temadage på et højt fagligt niveau. 

• Bofællesskabets leder bliver en del af KH´s Lederforum, som mødes minimum to 

gange om året. 

• Bofællesskabet tilbydes hjælp til at fremme forkyndelsen af det kristne budskab. 

• Bofællesskabet indgår i en fælles profilering gennem KH’s hjemmeside, KH-bladet, 

anvendelse af KH-logo, nyhedsbreve og anden form for PR. 

• Bofællesskabet får mulighed for at deltage i festival for mennesker med handicap 

• Bofællesskabet får mulighed for at deltage i bibelcamping for mennesker med 

særlige behov. 

• Bofællesskabets bestyrelse får mulighed for at hente inspiration og hjælp til at 

udvikle det lokale bestyrelsesarbejde. 

• Bofællesskabets får gavn af foreningens politiske lobbyvirksomhed. KH arbejder på at 

varetage bofællesskabernes fælles interesser i forhold til myndighederne. 

• Bofællesskabet har mulighed for at ansøge KH og lån og anden form for økonomisk 

støtte. 

• Bofællesskabet får adgang til en central interesseliste med navne på mennesker, som 

har et ønske om at blive beboer på et bofællesskab, der er medlem af KH. 

Interesserede giver sit samtykke til at KH opbevarer nødvendige data i henhold til 

lovgivning om persondata. KH videregiver ikke disse oplysninger uden ansøgers 

samtykke. 


