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Værdi-, mål og handlegrundlag

Marjatta
Idégrundlag, værdier og mål for Marjatta
Marjatta er et skole- og behandlingshjem for udviklingshæmmede børn, unge og voksne. Marjatta blev
grundlagt i 1953 på forældreinitiativ.
På Marjatta møder vi den udviklingshæmmede som et værdifuldt menneske med en unik personlighed og
en sund indre kerne, der kan udfoldes og udvikles igennem undervisning, aktiv kunstnerisk deltagelse og et
meningsfuldt arbejdsliv i fællesskab med andre.
Idégrundlag og fundament for det daglige arbejde er Rudolf Steiners menneskesyn.
Marjatta har gennem årene udviklet sig til en stor selvejende organisation med mere end 400 fuld- og
deltidsansatte og en forældrevalgt bestyrelse. Marjatta består i dag af 4 Voksencentre med i alt 130 voksne
og et skolehjem med 100 børn og unge. Marjatta har eget skoletilbud til både dag- og døgnelever og STU
(Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) til de unge. Til de voksne er der varierede dagtilbud tilpasset den
enkeltes ønsker og udviklingsmuligheder.
Marjatta har siden 1985 tilbudt egne medarbejdere specialpædagoguddannelse, efteruddannelser og kurser.
Det målrettede fokus på kompetenceudvikling har ført til, at der de seneste år er indgået et samarbejde
med University College Sjælland om uddannelsen af specialpædagoger og diplomuddannelser.
Derudover har Marjatta deltaget i flere forskellige forskningsprojekter i samarbejde med Roskilde Universitet,
Region Sjælland og UC Absalon.

Bernhard Schmitz
Daglig Leder

1

Marjattas bærende værdi
På Marjatta er det grundlæggende værdifuldt, at:
Mennesker med særlige behov
for støtte har et rigt liv med
både frihed til og mulighed
for at udvikle sig personligt og
bruge egne ressourcer i fællesskaber, der giver en levende
rytmisk sammen¬hæng i
hverdagen og med det kunstnerisk skabende som bærende princip.

Følgende værdi-, mål- og handlegrundlag er en ajourføring
og revitalisering af den første udgave fra 1998. Denne udgave
er tilpasset Socialstyrelsens Kvalitetsmodel, der indeholder
7 temaer (Uddannelse og beskæftigelse, selvstændighed og
relationer, målgrupper, metoder og resultater, organisation og
ledelse, kompetencer, økonomi, fysiske rammer). Herudover
er denne udgave tilpasset Dansk kvalitetsmodel på det sociale
område, der indeholder 9 temaer (kommunikation, indflydelse
på eget liv, medicinhåndtering, individuelle planer, ledelse,
arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, magtanvendelse, utilsigtede hændelser). Endvidere er der tilføjet temaer og indikatorer,
som vi finder relevante for beskrivelsen af det pædagogiske
arbejde.

Værdi-, mål- og handlegrundlaget er beskrevet med udgangspunkt i følgende temaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Målgrupper, metoder, anvendelser og processer.
Uddannelse og beskæftigelse.
Selvstændighed og relationer.
Indflydelse og medvirken i eget liv.
Sundhed og trivsel.
Årsforløbet og årstidsfester.
Administration af den voksnes økonomi og deres kontakt til offentlige myndigheder.
Forældre og pårørende samarbejde.
Organisation og ledelse.
Kompetencer.
Økonomi.
Fysiske rammer.

Hvert tema beskrives under indikatorer i forhold til socialstyrelsens kvalitetsmodel. Herudover står der
under hver indikator et afsnit ”derfor er medarbejderen”, hvor medarbejderens kompetencer, holdninger til
arbejdet og relationer målgruppen konkretiseres.
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TEMA 1

METODER, ANVENDELSER & PROCESSER

Lys er kærlighed, solens væven
Kærlighedens stråleglans
Fra skaberåndens verden
Som igennem alle tider
Holder os mod sit hjerte
Som for trende år os gav
Det blandt ånder største væsen
I et mennskeligt kar:
Da han kom
I fædres arv- nu jordens
inderligste himmels ild
At jord skal blive sol engang

Christian Morgenstern
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Tema 1: Målgrupper, metoder, anvendelser og processer
Målgrupper
Marjattas målgruppe har altid været bred. Den består af børn, unge og voksne med en sårbar konstitution
og med varig nedsat funktionsevne i en mangfoldighed af diagnoser og syndromer.
Alt lige fra Downs Syndrom, forskellige autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, Prader-Willi syndrom, Cornelia
de Lange og andre syndromer og sjældne handicap, medfødte hjerneskader med forskellige former for spasticitet og epilepsi. Derudover mange forskellige af de nyere tiders syndromer, som ofte betegnes med tal- og
bogstavkombinationer, fx Q17,21. Nogle har sammensatte diagnoser og/eller har en særlig sårbarhed, som
bl.a. udtrykkes i behov for en forenkling af deres tilbud.
Fælles for dem alle er, at de har nedsatte kognitive funktioner og har behov for et specialiseret skoletilbud
med tilhørende særligt dagtilbud (jf. Folkeskoleloven § 20 og serviceloven § 36) og siden STU-forløb (jf. Lov
om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lovbekendtgørelse nr. 564) og efterfølgende beskyttet
dagtilbud eller aktivitets- og samværstilbud (§103 og 104) samt beskyttet botilbud (Serviceloven § 107 og
108).
En visitation til en af ovenstående foretages altid med udgangspunkt i barnet/den unge/den voksne og
dennes behov og bedste udviklingsmuligheder.
Det er i dagligdagen tydeligt, at de forskellige børn, unge og voksne gensidigt støtter og hjælper hinanden.
Den varierede målgruppe skaber en positiv dynamik, hvor de åbne og mere impulsstyrede typer kan hjælpe
de mere indadvendte til en øget sammenhæng med omverdenen.
Eller omvendt: at de mere lukkede og rolige typer hjælper de åbne til mere ro.
Den enkelte lærer i mødet med nogen, der er anderledes, en øget forståelse for og hensyntagen til andre.
Den brede målgruppe er med til at skabe en mangfoldighed af liv samtidig med, at den stiller krav om omstillingsparathed og fleksibilitet hos medarbejderne.
Derfor er medarbejderen:
• Fagligt kompetent til at møde den enkelte i målgruppen.
• En, der sørger for, at skabe og hjælpe til etablering af ”vi” og ”os”.
• En, der skaber rum og plads for alle i gruppen og fællesskabet.
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Derfor vil vi:
Arbejde målrettet, fagligt og
metodemæssigt ud fra det,
som fører til positive anvendelser for individet og fællesskabet.

Konkret gør vi:
Indikator 1.a.
Anvender faglige og metodemæssige tilgange til at opnå
målsætningerne for den enkelte.

Ifølge aftale med Region Sjælland og Socialstyrelsen arbejder vi
grundlæggende med ICS metoden for børn under 18 år og med
VUM metoden for voksne. ICS (Integrated Children System)
er en socialfaglig metode, der bygger på inddragelse af barnet
og familien og fokus på ressourcer og problemer og en holistisk
tilgang.
Metoden har tre hovedområder:
•
Barnets/den unges udviklingsmæssige behov.
•
Forældrekompetencer.
•
Familieforhold – familie og omgivelser.
Det overordnede sigte med VUM (Voksen Udrednings
Metoden) er, at skabe grundlag for en sammenhængende og
helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. For at opnå
dette har metoden både fokus på at understøtte en systematisk udredning af borgerens behov og på at tilrettelægge en
lovmedholdelig og effektiv sagsbehandlingsproces.

På Marjatta arbejder vi ud fra den helsepædagogiske, den socialterapeutiske metode og en dannelseskultur. Metoden har en helhedsorienteret tilgang, der omfatter hele mennesket med alle dets kompleksiteter
samtidig med, at den forbinder sig med den omverden og den udvikling, vi alle er en del af.
Fundamentet er Rudolf Steiners antroposofiske menneskebillede, hvor mennesket beskrives som en krop
med sjæl og ånd. Udgangspunktet er, at den indre kerne i personligheden er sund, selv om evnen til udfoldelse er begrænset eller låst af handicappet.
Grundlæggende hviler hele Marjattas kultur på respekt og værdighed. At se den enkelte i hele vedkommendes livssammenhæng og skabe en grundlæggende mening, som hviler på en miljøterapeutisk sammenhæng. At se sammenhængen og gruppedynamikken som en værdifuld base, som den enkelte støttes og
guides til at blive en del af.
At besidde dannelse er at være, frem for at have. At være noget for sin næste. Dannelse handler om det
komplekse i at være menneske, om relationen mellem den enkelte og de andre samt mellem menneske og
samfund. En hverdag som er præget af kultur og kulturelle værdier,
at kunne være både modtagende og aktiv udøvende i forhold til kunstneriske og kulturelle aktiviteter samt
at kunne skifte perspektiver og indgå i kompromiser i samspil med andre mennesker.
Der er fokus på samspillet mellem mennesker med det formål, at udvikle den enkeltes selvforståelse,
selvværd og selvtillid. Der er fokus på rummelige processer, der giver den enkelte mulighed for at erfare, at
egne oplevelser er gyldige. I praksis kan det sammenlignes med en relationspædagogisk tilgang. Der arbejdes med anerkendelse og værdsættelse af den enkelte. Det drejer sig om, at forstå den enkeltes oplevelsesverden for at kunne yde anerkendelse i dialogen og i praksis, at sætte sig ind i hvordan, den enkelte
oplever og tænker. Relationens kvalitet er af stor betydning, fordi der er i mødet er en gensidig forbundethed mellem pædagogen og den enkelte.
Dagen gøres overskuelig, forudsigelig og rolig og der er fokus på, at skabe regelmæssighed og struktur,
hvilket kan sammenlignes med en strukturpædagogisk tilgang. I praksis udfolder dette sig ved, at dagen
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og ugen er struktureret og forenklet på en måde, der giver den enkelte forudsigelighed og genkendelighed,
hvilket er tryghedsskabende og frigiver energi til læring og social deltagelse. Her har fx hver ugedag sin
genkendelige opbygning. Dagen begynder med en morgensamling, hvor vi mødes og synger en årstidssang,
inden vi går i gang med dagens aktiviteter (skole, STU, arbejde). Der spises hver dag kl. 12.00 varm mad til
frokost og hver ugedag har sit særlige madtema, fx suppedag, kød-dag, vegetardag m.v. På samme måde
afsluttes dagen på en genkendelig måde.
Udover at der bliver arbejdet med struktur og regelmæssighed, skabes der plads til rytme. Der arbejdes med
døgnets, ugens, månedens og årets rytme. Sammentrækninger og udvidelser er de naturlige påvirkninger,
som sker for alle mennesker i forhold til eget åndedræt, naturens lys og mørke, kulde og varme processer: en
pendelvirkning i polariteter.
Rytme skal ikke forstås som noget isoleret, men som noget, der er indlagt i dagsforløbet lige fra afbalancering af undervisning til de mere overordnede forløb af aktivitet, ro og fordybelse, som går hen over dagens,
ugens og årets forløb.
Vi fejrer årsløbet med traditioner og fester året igennem. Dette skaber hos den enkelte en sammenhængskraft og hjælper til at kunne genkende, hvor på året vi befinder os. Dagsrytmen indebærer øget aktivitet om
dagen og hen mod aften mere afdæmpede aktiviteter. Dette er medvirkende til at hjælpe den enkelte ind i
en sundhedsfremmende døgnrytme.
Der er fokus på ”sundhed” frem for sygdom, et sundhedsfremmende perspektiv. Formålet er, at give personen mulighed for at udvikle sunde vaner, livsførelse, normer og værdier. Dette udfoldes i praksis ved at der
støttes op om at mennesket har et sundt legeme, psyke og ånd.
Der er fokus på en sund og naturlig døgnrytme, afveksling mellem aktivitet og ro samt en god, sund og
nærende kost tilpasset den enkeltes behov. Derved støttes den sunde krop.
For at opbygge en sund psyke, arbejdes der med kunstneriske processer, hvor den enkelte får mulighed for at
udtrykke sig på mange forskellige måder – også uafhængigt af det verbale sprog. Når den enkelte oplever, at
være i udvikling, at have betydning som menneske og at være en ligeværdig del af et fællesskab, styrkes den
åndelige del af mennesket.
Via disse genkendelige og forudsigelige rammer oplever mennesket, at livet hænger sammen og oplever
begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed Samlet har denne pædagogiske tilgang en sundhedsfremmende virkning. Derfor har vi fagligt fokus på at hjælpe den enkelte til, at kunne fastholde livshistorien og
skabe den røde tråd i livet.
Der er fokus på sammenhængen og den gensidige kognitive virkning imellem tanke, følelse, og handling
samt på den enkeltes ressourcer frem for udfordringer. I praksis udfolder dette sig ved, at der arbejdes ud fra
det 3-delte helsepædagogiske menneskebillede.
Afsættet her er, at menneskets psyke folder sig ud i mødet med omverdenen, igennem tanke, følelse, og
handling. Den individuelle kerne, hvor jeget hele tiden afbalancerer disse 3 sjælekvaliteter i forhold til
hinanden, hjælper her mennesket til at holde en balance på hvert område i forhold til ikke at være for åben
eller for lukket.
Det sårbare menneske har svært ved, at holde sammen på sig selv og prisgives ofte i mødet med omverdenen.
Her er det pædagogens opgave, at se den enkeltes psykiske muligheder og igennem jeg-støttende tilgange,
spejlinger og trinvise krav at hjælpe den enkelte til, at finde ind til en balance.
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Det kan fx være at en person, der er for åben i tanken og derfor har svært ved, at fastholde tanken, dvs. ikke
kan holde den røde tråd og gerne vil kommunikere, men ordene bliver væk. Da hjælper medarbejderen ved,
at spørge hjælpende ind og får derigennem støttet den enkelte til italesættelsen af en oplevelse.
Det modsatte kan være, at en person er for lukket i tanken, dvs. at vedkommende har svært ved at optage
nye ting, men præcis og ordret kan huske alt det, som er blevet sagt igennem mange år. Dog er det en hukommelse uden liv. Her skal der åbnes op for, at vedkommende kan tage det nye ind ved gennem støttende
tilgang, hvor det ikke opleves som uvedkommende, eller ”farligt”.
Ud fra disse iagttagelser og dialoger med den enkelte bliver der igangsat det pædagogiske tiltag, så den
enkeltes ressourcer kan træde mere tydeligt frem.
Der er fokus på deltagelse i sociale processer. Formålet er at fremme læring for den enkelte i sociale processer med andre i mennesker i et udviklende og inkluderende fællesskab.
Det, som karakteriserer Marjatta, er fællesskabet. Fællesskab og individ er ikke hinandens mod-sætninger
- de er afhængige af hinanden. Fællesskab fremstår som rammen om en gruppe mennesker, der har det til
fælles, at have behov for støtte og vejledning for at kunne udfolde, et for dem, meningsfyldt liv. En ramme
af fællesskab giver disse mennesker mulighed for at involvere sig i hinandens liv og at etablere et ”vi”, et
inkluderende fællesskab.
I praksis udfolder dette sig ved, at der hver morgen holdes en morgensamling på skolehjemmet, Voksenområderne og på værkstederne. Her mødes alle til en fælles samling og efterfølgende går den enkelte ud til
hverdagens aktiviteter. Fx foregår undervisning i klassesammenhæng trods det, at eleverne fagligt kan ligge
langt fra hinanden. Der skabes et rum, hvor den enkelte kan tage del med sine ressourcer og muligheder og
hvor den enkelte i en tæt sammenhæng med andre lærer, at se den anden respektfuldt, at være en individualitet og en del af en helhed.
I mange situationer arbejdes der ud fra dette perspektiv. Fx når der arbejdes med de kunstneriske processer
i form af skuespil eller musik, hvor hver enkelt har en rolle eller et instrument, men samtidig er en del af en
helhed. Her skal man afstemme sig og sine impulser til fordel for sammenhængen.
Basararbejdet er et andet eksempel. Her bidrager den enkelte, dels ved at fremstille ting til salgsboderne,
dels ved sammen at løfte selve basardagen med forældrene og de pårørende. Dette samarbejde er med til
at skabe en sammenhængskraft, som får den enkelte til at opleve sig selv som en del af en større helhed og
som giver den enkelte betydning.
Der er fokus på læring gennem kunstnerisk tilgang og aktivitet. Kunstnerisk aktivitet er en af de store
drivkræfter i al menneskelig udvikling, uanset om man er handicappet eller ej.
I kunstnerisk udfoldelse bliver mennesket frit, hvor intellektet ellers har sine begrænsninger. Store dele af
læringen på Marjatta tager derfor udgangspunkt i at skabe oplevelser og indre stemningsbilleder.
En narrativ tilgang. For mange børn med udviklingshæmning giver den kognitive læring udfordringer, men
gennem indre billeddannelser, gentagelser, brug af kroppen og dermed musklernes og følelsernes hukommelse, er den enkelte i stand til at være udøvende og at optage læring, at opleve, at være medskabende og
at komme med input og aftryk med udgangspunkt i egne oplevelser og stemninger. Det udvikler oplevelsen
af egen identitet og giver et sundt selvværd.
På Marjatta lægger vi vægt på, at den enkelte bliver fortrolig med den fysiske verden samt lærer at udvikle
skabende og sociale færdigheder. IT og velfærdsteknologi, fx iPads og smartphones, kan bruges som et
bevidst pædagogisk redskab, bl.a. i afdækning og udvikling af den enkeltes kommunikative muligheder og
være med til at understøtte de sociale relationer, fx til familie og venner. Dette betyder i praksis, at vi tager

5

udgangspunkt i den enkeltes behov og mestring i at bruge IT og digitale medier som et redskab, der understøtter den enkeltes udvikling og livskvalitet fremfor at passivisere. Vi værdsætter, at alle er nærværende og i
relation med de mennesker, de omgiver sig med i skolen, på arbejdet og i botilbuddet. Det er derfor nødvendigt, at inddrage de digitale muligheder på en konstruktiv og socialt fremmende måde som et middel og
ikke et mål i sig selv.

Derfor er medarbejderen:
• Den, der aktivt skaber mødet med den enkelte og iagttager, lever sig ind i den enkelte og mærker
efterklangen i sit eget indre og ud fra den, retter sin stemning og handling ind. Hvad er der brug for?
Og den, der skaber sig selv om til et nærværende, aktivt redskab for interaktionen med den enkelte.
• Aktivt agerende, afbalancerende i forhold til den enkelte og hele gruppen.
• Den, der skaber overblik, den røde tråd i handlingen.
• Den, der tør sætte sig på spil i mødet med den anden med sin personlighed, faglige viden, erfaringer og
refleksioner i bagagen.
• Den, der tager ansvar for relationen og situationen.
• Den, der arbejder konstruktivt med sig selv for kontinuerligt igennem egen indre fordybelse og refleksion,
at kunne optimere sig selv som redskab.
• Forberedt og klar til mødet med de enkelte børn, unge og voksne.
• Den, der er opmærksom på muligheder for konstruktiv anvendelse af velfærdsteknologi og digitale
løsninger i forhold til den enkelte.
• Den, der støtter den enkelte i brugen af IT og digitale medier på en befordrende måde.
• Aktiv og sørger for, at erhverve sig de nødvendige kompetencer i et tæt samarbejde med nærmeste leder.
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Derfor vil vi:
Arbejde målrettet, fagligt og
metodemæssigt ud fra det,
som fører til positive anvendelser for individet og fællesskabet.

De mål og delmål, som er aftalt mellem den enkelte (for børn
under 18 år i samarbejde med forældrene) og pædagogen og
visitator, bliver løbende dokumenteret på Bosted og evalueret
på personalemøder og i sam¬taler med den enkelte.
(Link til retningsgivende dokument, kvalitetsstandard: Individuelle handleplaner)

Derfor er medarbejderen:

Konkret gør vi:
Indikator 1.b
Dokumenterer anvendelser
og processer for opfyldelse af
målene for den enkelte i forhold til det, der er aftalt med
de visiterende kommuner.

•
•
•
•
•

•
•
•

Daglig bruger af Bosted til dokumentering omkring indsatser vedr. den enkeltes delmål og mål.
Orienteret via Bosted vedrørende den enkelte i forhold til
delmål og mål.
I løbende dialog med den voksne om mål og delmål.
I løbende dialog med forældre og pårørende om barnets/
den unges mål og delmål.
Den, der bidrager til et tværprofessionelt samarbejde
omkring den enkelte for, at skabe et helhedsbillede for
indsatsen på fx pædagogiske konferencer o.a.
Reflekterende over egen og fælles praksis.
Reflekterende metodiker i samarbejde med kollegaer i et
fælles fungerende fagsprog.
Informeret og i samarbejde med gruppelederen ansvarlig
for, at nå den enkeltes mål, der er aftalt med den visiterende kommune.
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Derfor vil vi:
Forebygge og håndtere magtanvendelse.

Konkret gør vi:
Indikator1.c
Arbejder pædagogisk forebyggende, så magtanvendelser så
vidt muligt undgås.

Magtanvendelse skal altid være den sidste udvej. Første skridt
er derfor, at sætte fokus på de situationer, hvor magtanvendelse er en potentiel risiko. Dette gøres ved, at vi allerede inden
optagelsen af nye elever eller ved flytning fra en bo-gruppe
til en anden, indhenter og videregiver alle relevante informationer, som danner grundlag for den kommende visitation eller
indflytning. Herunder den enkeltes risikovurdering og andre
relevante informationer, fx behov for yderlige ressourcer, fx i
form af tillægstakst og/eller andre særlige tiltag.
Herudover arbejder vi løbende på at evaluere og vurdere den
enkeltes behov for behandling og støtte. Dette gøres blandt
andet via:

• Dokumentation af den enkeltes adfærd, trivsel, kompetencer og udfordringer.
• Jævnlig dialog på personalemøder om pædagogik og metoder for at sikre kvalitet i arbejdet.
• Tværfaglige møder mellem pædagoger, lærere og terapeuter for at dele viden om den enkeltes behov,
ressourcer og udfordringer.
• Forældremøder og netværksmøder.
• Status- og behandlingsmøder med bevilligende myndighed.
• I særlige komplekse tilfælde anmoder vi om et VISO forløb.
Herudover afholdes kursus- og temadage, der giver nye redskaber til konflikthåndtering og forebyggelse af
konflikter og problemskabende adfærd.

Derfor er medarbejderen:
• God til at tilpasse kommunikations- og samværsformen til den enkelte ud fra forudsætninger, behov,
muligheder og motivation.
• Den, der interesserer sig for at forstå årsagen til, at den enkelte har fysisk eller verbalt problemskabende
adfærd.
• Den, der arbejder med egne forståelser af situationerne generelt og specifikt i forhold til den enkelte.
• Bekendt med bekendtgørelsen for magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for
hjemmet samt bekendtgørelsen i selvbestemmelsesretten over for den voksne.
• Den, der deltager i de relevante møder og bidrager løbende til dokumentation på Bosted.
• Bevidst om, at arbejdet kan indebære trusler og andre voldsomme verbale og fysiske hændelser. Her er
det vigtigt, at hver enkelt medarbejder kan arbejde professionelt i mødet med den enkelte.
• Klædt på til opgaven og har de fornødne redskaber og forståelse for den enkeltes problematik.
• I stand til at agere i situationen, nedtrappe konflikter og aflæse den enkeltes signaler.
• Den, der kun bruger magtanvendelse, når den enkelte er til fare for sig selv eller sine omgivelser. Og den,
der tilegner sig metoder, der gør selve magtanvendelsen så skånsom som mulig.
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Derfor vil vi:
Forebygge og håndtere magtanvendelse.

Konkret gør vi:
Indikator 1.d
Følge op på eventuelle magtanvendelser med henblik på
læring og forbedring af den
pædagogiske indsats.

For at sikre, at alle medarbejdere har de fornødne pædagogiske
værktøjer, er det vigtigt, at få synliggjort den magtanvendelse,
der evt. er udøvet, at få den frem i lyset, at få den indberettet
og at få stillet skarpt på hensigtsmæssige metoder og redskaber, der kan forebygge og ikke mindst skabe læring af situationen. Dette skal ske for at sikre, at den enkelte ikke tager
skade under selve magtanvendelsen, for at sikre kvaliteten af
det pædagogiske arbejde, for at overholde loven og at sikre et
godt arbejdsmiljø.

Derfor er medarbejderen:
•
•

Den, der indberetter magtanvendelsen i Bosted system
Den, der underretter den nærmeste leder.

Derfor er gruppelederen:
• Den, der har ansvaret for at indberette magtanvendelsen i de gældende skemaer for elever under 18 år
og beboere over 18 år (se retningsgivende dokument, magtanvendelser – Bilag1-4).
• Den, der ansvaret for, at magtanvendelsen analyseres og behandles på et personalemøde samt at der,
gennem dialog, udarbejdes pædagogiske tiltag for at forebygge magtanvendelse.
• Den, der har ansvaret for, at alle medarbejdere er informeret om initiativer og tiltag, som er iværksat på
baggrund af en magtanvendelse.
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Derfor vil vi:
Forbygge overgreb.

Konkret gør vi:
Indikator 1.e
Pædagogisk forebygge at der
ikke forekommer overgreb.

Overgreb er handlinger eller adfærd, som kommer til udtryk
via fysisk eller psykisk vold og krænkelser, trusler om vold og
seksuelle krænkelser. Det forstås som overgreb uanset om
handlingen, eller adfærden er bevidst eller ubevidst. At forebygge overgreb er et fælles ansvar, som gælder alle niveauer fra
den enkelte medarbejder til den øverste ledelse. Formålet er,
at medvirke til at skabe et trygt og sikkert tilbud til den enkelte
og at have en åben og tillidsfuld arbejdsplads.

Det positive menneskesyn, som kommer til udtryk gennem et
holistisk menneskebillede, hvor man antager at alle mennesker
rummer en sund kerne og et potentiale, der kan vækkes og
udvikles med den rette form for støtte, virker forbyggende. Vi har tillid til at alle, både beboere
og medarbejdere, gør det bedste de formår. Vores værdier og metoder tager udgangspunkt i, at vi støtter op,
påvirker og tager ansvar for at skabe situationer, hvor den enkelte mestrer egen tilværelse.

Derfor er medarbejderen:
• Bekendt med Marjattas personalepolitik og dermed ”venlighed som fremgangsmåde”. (se Marjattas
personalepolitik.
• Bekendt med og arbejder bevidst med, hvordan egen fremtoning, herunder krops- og sprogbrug og
toneleje, kan op- eller nedtrappe en konflikt.
• Opmærksom på, at den enkelte bliver set og hørt, at der i kommunikationen kan opstå misforståelser, så
den enkelte kan opleve sig presset ned i situationer, som skaber unødige frustrationer.
• Bekendt med den enkeltes risikovurdering.
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TEMA 2

UDDANNELSE & BESKÆFTIGELSE

Se solens lys
Det lyser op min dag
Når natten er forbi
Og sjælens kraft
Er vågnet op
Af søvnens dybe ro
Du min sjæl
Vær taknemmelig mod lyset
Guds magt lyser deri
Du min sjæl vær dygtig til dåd

Rudolf Steiner
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Tema 2: Uddannelse og beskæftigelse
Derfor vil vi:
Gennemføre skoletilbud, der
støtter børn og unge i at udnytte deres fulde potentiale.

Konkret gør vi:
Indikator 2.a.
Sikrer, at børnene/de unge
opfylder undervisningspligten ved at gennemføre
grundskoleundervisning fra
børnehaveklasse til 9. eller 10.
klasse.

Marjatta Skole- og Behandlingshjem har et undervisningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge i alderen 6-18
år (børnehaveklasse-10. kl.). Skolen er normeret til 48 elever
fordelt på 6-8 klasser med 5-8 elever pr. klasse.
Hver klasse har en fast tilknyttet klasselærer, som så vidt
muligt følger dem igennem skoleårene.
Klasselæreren varetager den daglige hovedfagsundervisning på
to timer hver formiddag.

Hovedfagstimerne indeholder de alment dannende fag som
geografi, dansk, regning, historie osv. og der undervises i de
enkelte fag i perioder imellem 3-6 uger. Periodeundervisningen
giver eleverne mulighed for at fordybe sig i og forbinde sig med
de forskellige emner gennem fortællestof, tegning skrivning,
maling og drama.
Hovedfag er delt op i tre dele, der befordrer det faglige indhold:
en rytmisk del, en kunstnerisk bearbejdende del af emnet og en
del med nyt stof/fortællestof. I hver af disse dele bestræber læreren at tale hhv. til elevernes tanke, følelse
og vilje.
Den rytmiske del indeholder både bevægelse i form af grundmotoriske øvelser, koordinerings- og samarbejdsøvelser og musik med rytmiske øvelser, sang og musikalsk sammenspil.
Det ”flow” bevægelsen giver, breder sig fra krop til følelse og tænkning.
Efter dette kommer den anden del: den kunstnerisk bearbejdende del.
Eleverne er nu i ro på deres stole og et tilbageblik på gårsdagens fortællestof begynder. Billeddannelsen- og
hukommelsen øves, tænkningen trænes. Der samtales, stilles spørgsmål, reflekteres og føles efter. Eleverne
udarbejder hæfter, hvor der tegnes og skrives. Større kunstneriske projekter i forbindelse med emneperioden
ligger også her.
Materialerne, der arbejdes med, er af god kvalitet og der er tid til fordybelse i det kunstneriske. Viljen aktiveres i arbejdet. Gennem kunstnerisk bearbejdning opøves forskellige færdigheder med hvilke, eleverne kan
lære, at udtrykke sig. Det, at kunne udtrykke sig i verden sprogligt, skriftligt, kunstnerisk og musisk, styrker
identitetsdannelsen: ”Jeg har en plads i verden”
Her efter kommer den lyttende og optagende del, hvor læreren fortæller og fremlægger nyt undervisningsstof. Meningen er igen, at vække sjælelivet hos eleverne, for vækkes følelserne, farves tankerne,
den indre billeddannelse opstår og stoffet huskes lettere. Ikke alle husker lige let. Nogen husker bedst det
sørgelige andre det muntre, det dramatiske eller harmoniske. Nogen har brug for billeder at støtte sig til
eller genstande at røre ved. Derfor tilrettelægges undervisningen sådan, at alle dele berøres hos eleverne. ”I
morgen” kan læreren iagttage om, det er lykkedes.
Efter hovedfag træder faglærerne til med de kunstnerisk/musiske fag, bevægelsesfag, fx gymnastik og eurytmi og de kreative fag som sløjd/håndarbejde og udeskole.
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Fagtimerne kan foregå både som enkeltundervisning, i små grupper på 2-3 elever eller som klasseundervisning.
Eleverne kan derudover blive tilbudt terapi og behandling.
I undervisningen tager vi udgangspunkt i Rudolf Steiner Skolernes Læreplan og koordinerer den med folkeskolens fagrække nøje afstemt efter den enkelte klasses elever og deres forudsætninger. Læreplanen er nøje
tilrettelagt efter elevernes udvikling igennem syvårsperioderne.
www.marjatta.dk/læreplan/pdf
Med Rudolf Steiners helsepædagogik tilstræbes det at møde den enkelte elev der, hvor han er med en tro
på, at der bag handicappet findes en sund kerne. Med terapierne og de motoriske- og musiske øvelser tilstræbes det, udover at styrke det sociale, at skabe en ligevægt i de ubalancer, der måtte være hos eleven, så
der opnås størst mulig følelse af behag og tilstedeværelse i kroppen. Herved øges nærværet og der åbnes op
for læring og udvikling.
Steiner har engang sagt, at en speciallærers vigtigste værktøj i undervisningen er humor og begejstring.
Og det er rigtigt; for begejstring smitter og nysgerrighed og interesse vækkes, og det skal der til for at lære
verden at kende.
Med stor respekt for den enkelte elev, stilles der krav om, at tage del i egen udvikling gennem terapi, motorisk træning, kunstnerisk- og musikalsk udfoldelse, skolearbejde og socialt samvær.
Når eleverne er færdige med 9. eller 10.kl. rummer de alle en videns skat og har tilegnet sig kunstneriske
færdigheder, som de kan videreudvikle og dele med andre.

Derfor er læreren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uddannet helsepædagog, lærer eller terapeut.
Grundigt inde i Steinerskolernes læreplan og folkeskolens fagrække.
Et godt kendskab til børn med særlige behov og deres diagnoser og sygdomsbilleder.
I stand til at møde eleven der, hvor han er med en tro på, at der bag handicappet findes en sund kerne.
I stand til at udforme undervisningen kunstnerisk legende og fange elevens opmærksomhed og skabe
begejstring.
I stand til at formidle undervisningsstoffet gennem det levende ord og fortælle frit og fange elevernes
interesse.
Velforberedt og i stand til at gribe nuet og ændre undervisningen undervejs.
Kreativ, kunstnerisk og musisk.
Arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre, fx klassehjælper.
Arbejde med en blandet elevgruppe.
Åben og fleksibel.
Evne til at forenkle.
Udvise tålmodighed ved gentagelser og forstå vigtigheden heraf.
Vægte pædagogisk nærvær og relationen til den enkelte højt.

I forbindelse med revisitation udarbejdes individuelle elevplaner, hvor den enkelte elevs udvikling, formåen,
potentialer og udviklingsmål beskrives i de forskellige fagdiscipliner. Revisitationen foregår i samarbejde med
respektive kommuner.
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Næstved Kommune fører tilsynet med skoledelen på Marjatta skole-, og behandlingshjem. Tilsynet foregår
både som anmeldte og uanmeldte besøg igennem året.
Se seneste tilsynsrapport på www.Marjatta.dk/tilsynsrapport.
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Derfor vil vi:
Gennemføre skoletilbud, der
støtter børn og unge i at udnytte deres fulde potentiale.

Konkret gør vi:
Indikator 2.b.
Sikre, at den unge kan få
et relevant STU forløb i en
sammenhæng med andre ligestillede kammerater.

Marjattas STU bygger bro mellem barndom og voksenliv gennem et 3-årigt uddannelsestilbud. Uddannelsen har til formål
at styrke elevens personlige, sociale og faglige kompetencer og
potentialer.
Uddannelsen er normeret til 20 unge mellem 18-21.

Visitationen
Allerede i 8. klasse i grundskolen skal den enkelte elev udfylde
en uddannelsesplan, hvor den enkeltes ønsker i forhold til en
forestående uddannelse fremgår. Dette beskrives ved et møde
med UU-vejlederen og der følges op på uddannelsesplanen i 9.
og 10. klasse.
Marjattas UU-vejleder udarbejder målgruppevurdering og
indstilling til STU og handlekommunens uu-vejleder udarbejder overordnede mål for et STU-forløb og visitationsudvalget

visiterer endeligt til uddannelsestilbuddet.

Uddannelsens Indhold:
På Marjattas STU arbejder vi med udgangspunkt i Rudolf Steiners forståelse af mennesket: alle mennesker
møder omverdenen ud fra tanke, følelse og vilje. Vi støtter den unge i at udvikle deres indre kerne. Gennem
ungdoms årene skal hver enkelt udvikle sin personlige identitet og sine kompetencer i forhold til at forstå og
handle i verden.
Uddannelsen tilbyder 4 linjefag henholdsvis; Drama-musiklinjen, Håndværkslinjen, Designlinjen og Kost- og
motionslinjen.
Fælles for alle disse linjefag er, at de giver den unge mulighed for over en tidshorisont:
• At kunne fordybe sig i et fag og bestemte former for materialer og aktiviteter.
• Styrke og hjælpe den enkelte til at finde nye sider af sig selv og derigennem se nye muligheder for
udfoldelse og udvikling.
• Hjælpe den unge til at tage medansvar for egen læring.
Se mere uddybende om de forskellige linjer på www.marjatta.dk/STU/pdf.
Ud over linjefaget er der på de forskellige årgange særligt fokus på en række fællesfag:
På 1. år er hovedvægten lagt på træning af sociale færdigheder, herunder at deltage i et socialt fællesskab,
at kunne sige sin mening, at møde til tiden, at tilegne sig rutiner samt at kunne samarbejde. Læringsfeltet
på 1.år indeholder også introduktion til forskellige temaer, såsom arbejdsprocesser/teknikker, materialekendskab, personlig hygiejne, indflydelse og at tage ansvar.
På 2. år indgår den unge mere specifikt i en arbejdsproces, lærer at fordybe sig i en opgave og udvider
kendskabet til forskellige materialer. Også i undervisningen lægges der mere vægt på individuelle opgaver og
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behov for specifik undervisning. Læringsfeltet på 2. år indeholder elementer som fx det at være ung, husholdning, trafiktræning, praktikperioder.
På 3. år er undervisningen hovedsageligt baseret på det voksenliv og ansvar, den unge snart går ud til. Der
øves i at stå på egne ben. 3. år er præget af praktikperioder samt den kunstnerisk-praktiske 3. års opgave.
Læringsfeltet på 3. år indeholder temaer som hvordan er man en god kæreste og ven, egne penge og
økonomi og selvhjulpenhed.
Fællesundervisning foregår på tværs af linjer og årgange og omfatter korsang, samspil/band, elevmøder,
bevægelsesfag, træning i kommunikation, Tegn til tale, KAT-kassen, besøg på kunstudstillinger, teater- og
museumsbesøg samt forberedelse og afholdelse af årstidsfester. Vi lægger vægt på at bruge udeområderne
så vidt, det er muligt.
Hvert 2. år planlægges en udenlands eller indenlands studierejse.
Igennem fællesundervisningen udvikler de unge:
• Sociale kompetencer, herunder evnen til at begå sig i en større gruppe.
• At tage socialt ansvar, at løfte opgaver i et fællesskab.
• Forståelse for andre mennesker.
• Etiske og moralske normer og værdier.
• Fællesskabsfølelse gennem kultur og traditioner.

Praktik
Ungdomsuddannelsen arrangerer på 1. år besøg på Marjatta værkstederne, således at de unge danner sig et
overblik over mulighederne for et arbejde efter endt uddannelse.
På 2. og 3. år er de unge i praktik på Marjatta værkstederne, 5-10 dage hvert sted. Der kan også arrangeres
eksterne praktikker alt efter den unges ønsker og formåen.
Praktikken evalueres i en dialog mellem praktikstederne, bogrupperne og uddannelsen. Der efter danner
denne grundlag for, at visiteringen til et egnet dagtilbud bliver så optimal, som muligt.

Derfor er medarbejderen:
• Medvirkende til, at der på de enkelte hold er en ægte smittende arbejdsglæde, som overføres fra
medarbejderen til de unge.
• Den, der på de enkelte linjer sørger for en vekselvirkning mellem aktivitet og ro. Sådan at der er plads til
små ”åndehuller” i løbet af en undervisningslektion, hvis behovet måtte opstå.
• Den, der medvirker til, at de legende og udforskende elementer er til stede i undervisningen og i
arbejdsprocesserne.
• Medvirkende til, at de unge inddrages i den daglige undervisning, sådan at de så vidt muligt tager ansvar
for egen læring.
• Den, der sørger for, at de unge motiveres til at eksperimentere med materialerne.
• Med til, at tilstræbe varierede processer for at give de unge nye impulser i arbejdet.
• Med til, at være åben overfor, at implementere nye pædagogiske redskaber og materialeteknikker.
• Den der sikrer, at de unge får udfordringer, som passer til deres evner og formåen.
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• Medvirkende til, at de unge motiveres til at tage del i de daglige, huslige opgaver med fx opvask,
rengøring m.v. og derigennem modnes til, at forberede et voksenliv gennem medansvar.
• Den, der orienterer om og viser de unge de forskellige muligheder for arbejdspladser efter endt STU
forløb.
• Med til at aftale praktikforløb for den enkelte unge med værkstederne.
• Med til at følge op på praktikperioderne og indhente evalueringer fra værkstederne.
• En, der efter praktikforløbene hjælper og vejleder de unge til, at vælge den rigtige arbejdsplads i tæt
samarbejde med bo-gruppen, de pårørende og dagtilbuddene.

Dokumentationen
Inden påbegyndelse af uddannelsen laves der i samarbejde med den unge og UU-vejleder en individuel
uddannelsesplan. Hvad ønsker den enkelte at lære på det faglige/praktiske, personlige og sociale plan? Dette
bliver beskrevet med mål og delmål for hver årgang og evalueres årligt i samarbejde med uddannelsen, de
pårørende, sagsbehandler og UU vejleder.
Uddannelsesplanen er fortløbende og hvert år evalueres og justeres målene og eventuelle nye tilføjes.
Der udfærdiges kompetencebevis og der afholdes en festlig dimission efter endt 3. årgang.
Inden forbereder den unge et afgangsprojekt ud fra sit valgte linjefag og dette fremlægges med port folie,
som dokumentation for processen, og udstilles flot ved dimissionen.
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Derfor vil vi:
Iværksætte og fastholde dagtilbud, der støtter den enkelte
i at udnytte sit potentiale.

Konkret gør vi:
Indikator 2.c
I samarbejdet med den
voksne opstilles konkrete mål
for deres fortsatte uddannelse
og beskæftigelse. Der følges
løbende op på disse mål.

Marjatta værkstedernes formål er, at skabe et arbejdsliv, der
er funderet på det fælles værdigrundlag, der gælder for hele
Marjatta. Arbejdslivet er en fortsættelse af det helsepædagogiske arbejde og det kulturelle og sociale miljø, der er Marjattas
grundlag.
Når den unge begynder sit arbejdsliv, sker det i tæt samarbejde
med Marjattas STU forløb. Der tilrettelægges flere praktikperioder, så den unge får afprøvet sine færdigheder og lærer
de arbejdstilbud at kende, der er mulighed for. I slutningen af
STU forløbet tilbydes den unge et arbejde, der så vidt muligt er
tilpasset den enkeltes ønsker og færdigheder. I processen med
at tilrettelægge det bedst egnede arbejdsliv gennemføres hvert
år udviklingssamtaler.

Arbejdslivet er tilrettelagt ud fra en forståelse af Rudolf Steiners mennesyn. I den forståelse afstemmes arbejdslivet i forhold
til den fysiske og sjælelige/åndelige udvikling hos den enkelte
voksne. Arbejdet bestemmes individuelt ud fra færdigheder
fremfor alder og i dialog med den voksne. Arbejdet formes ud fra overvejelser som:
Hvor har den voksne sine primære udviklingspotentialer? - og hvilke ønsker og drømme om arbejdslivet
har den voksne? Hvordan når dette menneske gennem læringsprocesser og dannelsesveje til mest mulig
modenhed? Hvordan udfolder den enkeltes potentiale sig bedst? På den vis arbejdes der med at søge en
udvikling for den enkelte og nå mål, der kan indfries og fornyes.
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Derfor vil vi:
Iværksætte og fastholde dagtilbud, der støtter den enkelte
i at udnytte sit potentiale.

Konkret gør vi:
Indikator 2.d.
At gennemføre uddannelse
og arbejdsliv tilpasset den
enkelte.

Gennem det antroposofiske menneskesyn arbejdes der pædagogisk ud fra, at mennesket fungerer i en vekselvirkning
mellem tanke, følelse og vilje.
Derfor er arbejdsfunktionerne bygget rytmisk op. Der er en
teknisk arbejdsproces, der fordrer tanken og er en konkret,
defineret proces. Der er en kreativ arbejdsproces, der appellerer
til det følelsesmæssige og rummer det formgivende. Begge
arbejdsprocesser kræver vilje og håndværksmæssig formåen
for at blive gennemført og de forskellige arbejdsprocesser
glider naturligt ind imellem hinanden. Vægtningen af arbejdsprocesserne tilrettelægges der, hvor den voksne profiterer og
udvikler sig bedst muligt.

Arbejdsdagen bygges op i en gentagende rytmisk struktur, der
giver genkendelighed og tryghed, nærmest som et åndedrag.
Dagen indledes med morgensamling, hvor hver enkelt samler sig selv ind i et indre punkt og gør klar til at
dagen starter. En langsom udvidelse af aktiviteter begynder. Inden dagen afsluttes samles alle igen, hver
enkelt samler sig og vender opmærksomheden indad.
Der er både en dagsrytme og en ugerytme i samme struktur mellem det udvidende og sammentrækkende.
Årstiden har som naturen sin indvirken; om sommeren er arbejdsopgaverne overvejende i det fri, mens vinteren har sine indendørs sysler.
Gennem arbejdet trænes viljen og færdigheder udvikles. Gennem gentagne, rytmiske processer udvikles
arbejdsglæde, når arbejdsforløbene mestres bedre og bedre.
Arbejdsprocesserne skaber rum for fordybelse og i den proces er det tiden, hvor den enkelte lærer et materiale at kende. Om ”materialet” så er forarbejdning af træ, en plante eller at lære et dyr at kende, så tager det
tid at forbinde sig med det. Fokus er flyttet væk fra det enkelte menneske til noget andet uden for sig selv.
Netop i det rum omkring materialet kan den voksne og værkstedspædagogen mødes i et fagligt lærefelt.

Den voksne har direkte indflydelse på sin dagligdag og vi sikrer trivsel
Det er muligt for den voksne at blive på Marjattas arbejdsplads livet igennem, men det er også muligt at afprøve nyt og skifte job og derved udvikle nye sider af sig selv. Alt dette er en kontinuerlig proces og i dialog
med den voksne, som derved har direkte indflydelse på sin dagligdag
Marjatta tilbyder differentierede arbejds-og beskæftigelsestilbud inden for §103 og §104.
Dagtilbuddene efter §103 er produktionsværksteder, hvor det er væsentligt og vigtigt at den enkelte har en
øget grad af selvstændighed og aktivt kan gå ind i de forskellige produktionsprocesser.
Dagtilbuddene efter §104 er aktivitets- og samværstilbud. Dette er dagtilbud, hvor der skabes rammer
omkring den enkelte og hvor fokus ikke kun er på aktive arbejdsprocesser, men at der er sammenhæng og
mulighed for deltagelse.
Arbejdstilbuddene omfatter forskellige håndværk, servicefag og biodynamisk/økologisk landbrug og gartneri.
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Der er også mulighed for frivilligt arbejde i nærmiljøet.
Link: www.gården&gartneri.dk
Link: www.produktionsværkstedet Snesere.dk
Link: www.CafePilti.dk
Link: www.aktivitetshuse.dk
Link: www.enfortællingomenarbejdsdag.dk
Link: www.Cafeeen.dk

Overgang fra arbejdsliv til pensionist
Det er af stor vigtighed, at der skabes en god og naturlig overgang fra arbejdsliv til pensionist tilværelse.
Overgangen tilpasses den enkelte og tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Der er fokus på at fastholde
arbejdslivet, så længe det er givende for den enkelte. Dette også set i lyset af at arbejde er identitetsskabende og det er grundlæggende vigtigt for alle mennesker, at være en del af en sammenhæng og skabe
noget.

Derfor er medarbejderen
•
•
•
•
•
•
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Pædagogisk og fagligt relevant uddannet.
I stand til at begrunde valg af materialer i forhold til funktion og miljøpåvirkning.
En, der kan formidle faglig viden videre til den enkelte.
I stand til at reflektere over egen praksis.
En, der kan indgå i et tværfagligt samarbejde i fællesskabet.
En, der skaber tillidsrum, hvori den enkelte kan overvinde sine begrænsninger og få mod til prøve nye
ting og derigennem tilegne sig nye færdigheder.

TEMA 3

SELVSTÆNDIGHED & RELATIONER

Jeg er ikke jeg
Jeg er den som
Går ved siden af mig
Uden at jeg ser ham;
Den jeg tit besøger
Og den jeg ofte glemmer
Den som roligt tier
Når jeg taler
Som tålmodigt tilgiver
Når jeg hader, den som er
Hvor jeg ej er, den som står oprejst
Når engang jeg falder

Juan Ramon Jimenez
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Tema 3: Selvstændighed og relationer
Derfor vil vi:
Tilrettelægge en hverdag i
samarbejde med børn og
unge, der understøtter, udfordrer og udvikler den enkeltes
selvstændighed og sociale
kompetencer til aktivt at indgå
i sociale relationer og netværk.

Konkret gør vi:
Indikator 3.a.
Børnene/de unge deltager i
fritidsaktiviteter både i og
udenfor Marjatta.

I dag- og døgnbehandlingstilbud for børn, lægges der vægt
på at udvikle barnets sociale kompetencer. Her er legen af
stor betydning. Igennem leg lærer barnet om egne og andres
grænser, impulskontrol (at vente på tur) og interesse for andre
mennesker og omverdenen vækkes. Det mindre barn lever i
efterligning og i deres leg afspejles ofte det, barnet er omgivet
af. Efterligningen udspiller sig ofte i fx rollelege, hvor barnets
fantasikræfter bliver frigjort og hvor barnet naturligt bliver
nærværende i legen. Barnets kommunikation, fin- og grovmotorik stimuleres i legen. Der lægges også vægt på naturoplevelser for her igennem at vække barnets interesse for dyr, natur
og årstidernes kvaliteter, alt sammen noget, som stimulerer
barnets sanser.
Herudover er der mulighed for at deltage i planlagte og mere
spontane aktiviteter fx ridning, dans, svømning, fortælle-aftener, koncerter, teater, biografture, biblioteksture og caféture
m.m. Disse aktiviteter finder sted enten på Marjatta eller i
lokalsamfundet.

Der arrangeres forskellige aktiviteter for at skabe et indholdsrigt og aktivt fritidsliv. Aktiviteterne er tilrettelagt således, at de understøtter den unges udvikling. Vi hjælper dem med at udfolde det ungdomsliv, som
de ikke af egen kraft formår at skabe. De unges fritidsaktiviteter bliver tilbudt efter den enkeltes behov og
ønsker samt ud fra grundig pædagogisk overvejelse. Alle aktivitetstiltag sker i samråd med den unge.

Vi laver et kursuskatalog med forskellige aktivitetstilbud, der foregår eftermiddag/ aften. Der er fx mulighed
for svømning, madlavning, motion, ridning m.m. Der er både aktiviteter i og udenfor Marjatta, så de unge
bliver en naturlig del af lokalsamfundet/nærområdet.
Der arrangeres ture på tværs af grupperne og efter den unges interesse. Eksempelvis til musikfestivaler,
koncerter, kunstudstillinger og andre kulturelle oplevelser. Vi bruger aktivt vores omgivende natur med skov
og strand. Der er gode muligheder for fysisk udfoldelse til aktive cykelture og træning i at agere i trafikken.
Naturen styrker den unges fornemmelse for de skiftende årstider og er fysisk befordrende.
Vi har flere små aktiviteter i weekender/hverdage. Det er eksempelvis tiltag, der kan styrke identiteten ud fra
interesser, hvor der fx ses fodbold/bowling eller der laves skønheds-salon med ansigtsmasker og manicure
og lign. Det åbner også op for muligheder for at drenge/piger hver for sig kan lave aktiviteter.
Vi hjælper kærestepar med at passe forholdet og lave noget rart sammen, fx at komme ud at spise eller gå i
biografen.
De unge bliver inddraget aktivt i årstidsfesterne. Det kan være at bage særlige småkager til Sct. Martins-festen, gøre grøntsager/frugt klar til høstfesten etc.
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Den årlige basar er et kontinuerligt kreativt forløb, hvor alle bidrager på hver sin måde med at skabe ting til
basardagen. Det skaber stolthed hos den unge og øger følelsen af at høre til fællesskabet.

Derfor er medarbejderen:
• Opmærksom på at være efterligningsværdig ved at være beskæftiget med meningsfulde aktiviteter, fx
at lappe cykler, save brænde, feje og rive på legepladsen, lave håndarbejde, madlavning. Her er det
vigtigt, at man som medarbejder er bevidst om sit ansvar for at sætte impulser i gang.
• Fokuseret på, at barnet udvikler sine fantasikræfter ved at den voksne fortæller/læser eventyr, laver
bordspil, marionet teater og skaber rum for udklædningslege og skuespil.
• Klar til at hjælpe barnet med at mærke egne og andres grænser ved at være tæt på barnet i legen og
støtte og hjælpe barnet til at skabe kontakt med de andre børn på en værdig måde. Her er det vigtigt,
at medarbejderen træner sig i at se bag barnets umiddelbare adfærd og forsøger at forstå barnets
intention med handlingen (fx et barn, der gentagende gange skubber til et andet barn. Her kan det være,
at barnet forsøger at komme i kontakt med et andet barn, men på en uhensigtsmæssig måde).
• En, der møder den enkelte i ligeværdig øjenhøjde med ægte respekt for det enkelte menneske og i en
forståelse for, at alle handler ud fra gode intentioner, uanset om adfærden kan synes urimelig eller
irrationel.
• Ansvarlig for, at den unge har et rigt fritidsliv, der rummer en balanceret rytme mellem ro og aktivitet.
• Lyttende og nærværende og i stand til at gribe eventuelt uformulerede ønsker til aktiviteter fra den unge.
• I stand til at skabe de rammer, som den unge kan udfolde sig i.
• I stand til at handle på ideer, tage initiativer og være den unges advokat.
• Aktivt deltagende med de unge og er dermed den person, de kan spejle sig i.
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Derfor vil vi:
Tilrettelægge en hverdag i
samarbejde med børn og unge,
der understøtter, udfordrer
og udvikler den enkeltes
selvstændighed og sociale
kompetencer til aktivt at indgå
i sociale relationer og netværk.

Konkret gør vi:
Indikator 3.b.
Børnene/de unge har venskaber/relationer både i og
udenfor Marjatta.

I dag- og døgnbehandlingstilbuddet for børn/unge lægges
der vægt på at støtte den enkelte i, at få gode relationer/
venskaber med andre børn/unge og at de oplever succes i
samspillet med andre, trods en adfærd, der til tider kan være
uhensigtsmæssig. Der lægges yderligere vægt på, at skabe
sociale fællesskaber i forhold til interesser på tværs af alder og
grupper.
På skolehjemmet inviteres der flere gange årligt til familiedage,
hvor medarbejdere og barnets/den unges familie er samlet
til fx leg, foredrag, picnic, skuespil, skole-opvisning, dans eller
andre aktiviteter. Derudover skabes der muligheder for, at
nærmeste familie kan besøge og deltage i dagens aktiviteter
efter aftaler.
Vi vægter, at den unge udvikler sine sociale kompetencer
således, at den unge lærer sine egne og andres grænser at
kende og kan gebærde sig naturligt i det offentlige rum.

Der er mulighed for kurser, der giver vejledning i hvordan man
håndterer forskellige sociale relationer. Der er kærestekurser: Hvordan er man en god kæreste? Kurser i
hvordan man er en god ven. At øve de unge i, at mærke egne grænser både fysisk og psykisk. Sådan at man,
når man møder andre mennesker, kan mødes ligeværdigt og naturligt.
Der arbejdes på at skabe en forståelse for, at hvert menneske er vigtig og udgør en del af helheden. Det
betyder, at alles indsats er vigtig, at vi hjælper den unge med at forstå, at deres indsats i hverdagen har stor
betydning for helheden.

Derfor er medarbejderen:
• Den, der skaber mulighed for og formidler, at der kan opstå nye venskaber og støtter barnet i at pleje
eksisterende relationer.
• Den, der ser hvor, der er venskabspotentiale og støtte op om, at venskaber bevares
• Tolerant og favnende.
• Hjælpende med at ringe, skrive, købe gaver og dermed bevare og styrke venskaber
• Gæstfri, så alle besøgende oplever sig velkomne.
• Initiativrig med at styrke den enkeltes sociale kompetencer, bruge visuelle redskaber som fx
KAT-kassen m.v.
• Fokuseret på den enkeltes sociale kompetencer for derigennem at styrke bl.a. forståelsen af helheden og
forståelse for hvad, det vil sige at være en del af fællesskabet.
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Derfor vil vi:
Tilrettelægge en hverdag i
samarbejde med børn og
unge, der understøtter, udfordrer og udvikler den enkeltes
selvstændighed og sociale
kompetencer til aktivt at indgå
i sociale relationer og netværk.

Konkret gør vi:
Indikator 3.c.
Børnene/de unge har en eller
flere fortrolige voksne.

I dag- og døgnbehandlingstilbuddet for børn/unge har hvert
enkelt en kontaktperson. Kontaktpersonens opgave er, at
varetage den enkeltes interesse, sørge for god kommunikation
med familien samt at viderebringe informationer om sundhed,
udvikling og kompetencer til de relevante personer.
Det er vigtigt, at den enkelte hjælpes og støttes til at komme
til udtryk med sine følelser, indre stemninger og oplevelser via
jeg-støttende samtaler. Har den enkelte manglende mulighed
for verbal kommunikation, skabes der forskellige understøttende hjælpemidler i form af fx redskaber fra KAT-kassen, fotos
og andre visuelle redskaber samt brug af dukker. Disse samtaler
opstår gerne spontant, hvor der er behov eller samtalen kan
være planlagt, fx en gang om ugen i perioder. Der skabes efter
behov rum i hverdagen for samtaler med en nær fortrolig
medarbejder.

Vi støtter den unge i at have tætte familierelationer og venner. Samtidig arbejder vi hen mod en selvstændiggørelse og
frigørelse, så den unge bedst muligt står på egne ben og kommer tydeligere igennem med sin egen individualitet. Det er en vigtig proces og udviklingsvej, at komme over tærsklen fra barndommen og ind i ungdomslivet.
På Marjattas skolehjem har børn og unge en primær kontaktperson, der overordnet varetager den enkeltes
interesser og dennes familie. Der er rig mulighed for, at have en god og fortrolig kontakt til flere voksne i
den unges nærmiljø. Det kan være i gruppen, i skolen eller på uddannelsen. Vi bestræber os altid på, at møde
den enkelte på en ligeværdig og varm måde. Vi er professionelle og det er væsentligt, at møde mennesker i
respekt og tolerance.
Den unge har altid mulighed for, at bede om en samtale på to-mands hånd.
To gange om året er der Forældredage. Den ene arrangeres af skolen/STU, den anden ligger i grupperne. Der
lægges op til et tema, fx indledes med et foredrag, der inspirerer og åbner op for dialog. Forældrene har
mulighed for at danne indbyrdes netværk.

Derfor er medarbejderen:
• Opmærksom og aflæser den enkeltes stemninger og spørger ind og skaber plads til nærvær og dialog.
• Åben over for, at den enkelte selv vælger den voksne, vedkommende føler sig mest fortrolig med og som
ikke nødvendigvis er kontaktpersonen.
• Opmærksom på, at der ofte er behov for et fælles tredje for, at den enkelte kan lukke sig op, fordi fokus
er mere indirekte, fx gå- eller køreture, madlavning eller en anden fælles aktivitet.
• Bevidst om fortroligheden og kun med den enkeltes accept viderebringer informationer til medarbejder
gruppen og til dokumentation.
• En, der skaber rammer, så fortrolighed og tillid har mulighed for at være til stede
• Den, der planlægger jeg-støttende samtale eller er opmærksom på, hvis behovet for en mere spontan
samtale opstår.
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• Den, der bruger visuelle værktøjer som humørbarometeret, livshistorie-bøger m.v., hvis situationer/
følelser skal synliggøres med mere end ord.
• Den, der støtter den unge i at nå realistiske og opnåelige mål. Gennem interesse at vække en bevidsthed
hos eleven og finde drivkraften deri, om at nå frem i en udvikling og indfri et ønsket mål.
• Vægter at mødet mellem den unge og medarbejderen sker i en god tone. Der er en forventning om, at
der bliver talt pænt og i respekt for hinanden.
• Forstående for at stemmen er et pædagogisk redskab, der skal tilpasses til den givne situation.
• Den, der skaber en stemning, der er let og bærer præg af humor og varme.
• Lyttende og nærværende i mødet med eleven og er som menneske ægte og indlevende.
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Derfor vil vi:
Tilrettelægge en hverdag i
samarbejde med de voksne,
der understøtter, udfordrer
og udvikler den enkeltes
selvstændighed og sociale
kompetencer til aktivt at indgå
i sociale relationer og netværk.

Konkret gør vi:
Indikator 3.d.
I samarbejde med den enkelte
voksne opstilles individuelle
mål for de voksnes sociale
kompetencer og selvstændighed og opfølgning herpå.

Mindst én gang om året følges op på den individuelle plan
sammen med den enkelte, hvor vedkommendes muligheder for
udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer drøftes.
Dette gøres med afsæt i den voksnes forudsætninger. Der
aftales og opstilles mål og delmål for den kommende periode
samt evalueringsdato. Dette afstemmes med handlekommunen og dokumenteres i Bosted.
I den tætte relation og i samarbejdet mellem beboer og medarbejder findes frem til hvordan, den enkeltes selvstændighed
og sociale kompetence kan udvikle sig. Det er i det daglige
over opvasken, på gåturen, i snakken ved aftensmaden osv.,
at der bliver lyttet ind til den enkeltes perspektiv, interesse,
ønske, vanskeligheder og behov. Når der lyttes ind til det, den
enkelte siger eller ikke får sagt, opstår kommunikationen. For
nogle mennesker er det svært, at forholde sig intellektuelt til
et handlemål i en samtale. De kan have brug for, via praktiske
gøremål og konkrete opgaver, at få visualiseret en problemstilling på en sådan måde, at de derved kommer frem til en
forståelse af handlemålet.
Dialog og samtale er et vigtigt redskab. Der lyttes og spørges
ind ved individuelle samtaler og ved den mere fordybende
jeg-støttende samtale.
Link: www.marjatta.dk Jeg Støttende tilgange/pdf

For at kunne udføre noget selvstændigt er der ofte brug for løsninger, der er tilpasset den enkeltes behov for
overskuelighed, fx i form af aftale, hjælpeværktøj, målstreg, madopskrifter med foto, huskelister og piktogrammer mv.
Gentagelser dagligt over længere tid kan føre til selvstændighed. Der findes mange kreative løsninger, som
gentages i det daglige, så det til sidst lykkes at kunne selv.

Derfor er medarbejderen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstemmende i samtalens form efter den enkeltes behov og formåen.
Hjælpende med at sætte ord på alt det usagte og det, den enkelte ikke selv formår at udtrykke klart.
Indlevende i og har respekt for den enkelte.
Kreativ og god til at finde løsninger.
Dokumenterende på Bosted.
I samarbejdet med kolleger opmærksom på, at gøre ting på samme måde.
Den, der understøtter det verbale visuelt og kan skabe indre billeder i beboeren.
Den, der medvirker til at den enkelte, efter formåen, er velforberedt til møde med handlekommunen.
Den, der hjælper til selvhjælp og ikke overtager job, som beboerne selv kan klare.
Den, der er tydelig og klar omkring aftaler og som sikrer, at et fælles billede opnås.
Den, der er opmærksom på, om beboeren magter og forstår de aftaler, der indgås.
Den, der ser om der i små perioder er brug for større støtte og opmærksomhed for derefter igen at kunne
selv.
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Derfor vil vi:
Tilrettelægge en hverdag i
samarbejde med de voksne,
der understøtter, udfordrer
og udvikler den enkeltes
selvstændighed og sociale
kompetencer til aktivt at indgå
i sociale relationer og netværk.

Konkret gør vi:
Indikator 3.e.
Initiere, (dvs. at få det til at
leve) at de voksne indgår i
sociale relationer, fællesskaber,
fritidsaktiviteter og netværk
internt og eksternt.

Marjatta er et socialt levefællesskab, som giver den enkelte
mulighed for at bibeholde og skabe relationer og deltage i
fællesskaber. Den voksne indbydes ofte til koncerter, optræden
og teaterforestillinger i Kulturhuset og holder kontakt til gamle
kammerater og venner ved fx folkedans, bal, årstidsfester,
private sammenkomster og besøg. Der er tilbud om kulturelle,
kunstneriske og sportslige fritidsaktiviteter samt andre interesseområder, både internt og eksternt.
De voksnes fritidsaktiviteter bliver tilbudt efter den enkeltes
behov og ønsker samt ud fra pædagogiske og sundhedsmæssige overvejelser. Disse drøftes med den enkelte, så ansvar for
egen sundhed kan komme til bevidsthed. „Når du nu siger nej
til det, der er sundt for dig, er der så noget andet, som du gerne
vil gøre, hvor du også kan passe på dig selv?“
De voksne beboere støttes i at have direkte indflydelse og tage
medansvar for fællesskabet, både det lille fællesskab i huset,
hvor de bor ift. at hjælpe hinanden i husholdning og madlavning, men også det
større fællesskab, hvor de støttes i at tage medansvar, efter
formåen, for fællesspisninger, fester, udflugter m.v.

Fællesskaber falder fra hinanden, hvis de ikke plejes. Derfor ydes en entusiastisk indsats for, at den enkelte
ønsker, at se sig ind i både fællesskaber og fritidsinteresser. Den meningsfyldte oplevelse styrkes hver gang
af medarbejdernes opmærksomhed både før en fællesskabsaktivitet og efterfølgende.

Derfor er medarbejderen
• Den, der er behjælpelig med at invitere, lave aftalen, skrive/ ringe, bestille transport m.m. efter behov.
• Den, der hjælper den enkelte med at udtrykke og gebærde sig i en gruppe, så det sociale liv foregår på en
værdig måde.
• Den, der opfordrer til at den enkelte ses med sine venner.
• Den, der kan afvige fra det, vi plejer i det daglige, så indflydelse opstår i nuet
• Den, der er begejstrende, motiverende og nærværende i forhold til den enkeltes deltagelse i fritidsaktiviteter.
• Den der overskuer og forbereder før det skal ske og som også følger op på oplevelsen bagefter ved at
sætte ord på.
• Den der tager højde for hvor beboeren ”er” (hvor inkarneret beboeren er) f.eks. ”er det beder at spørge
efter weekendbesøget? ”
• Den der skaber rammerne og mulighederne for, at den enkelte føler sig inkluderet i fællesskabet.
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Derfor vil vi:
Tilrettelægge en hverdag i
samarbejde med de voksne,
der understøtter, udfordrer
og udvikler den enkeltes
selvstændighed og sociale
kompetencer til aktivt at indgå
i sociale relationer og netværk.

Konkret gør vi:
Indikator 3.f.
Initiere, at de voksne ud fra
egne individuelle behov har
kontakt og samvær med deres
familie og øvrige netværk i
hverdagen.

Den enkelte støttes i at kontakten til forældre og pårørende
bevares og videreudvikles på en værdig måde samt i at have
kontakt til et netværk af venner og evt. en kæreste.

Derfor er medarbejderen
• Støttende for den voksne i disse relationer ved fx at
hjælpe efter behov med de praktiske opgaver, såsom
opringning, arrangere transport i forbindelse med besøg mv.
• I løbende kontakt med forældre og pårørende.
• Den, der støtter den enkelte i en god kontakt til forældre og
pårørende med besøg og fællesoplevelser.
• Den, der er imødekommende overfor pårørende og
oparbejder en tillidsfuld relation til dem.
• Den, der er bevidst om den enkeltes livshistorie, hvor vigtige
personer indgår.
• Støttende i den enkeltes relation til venner og evt. kæreste
forhold.
• Vågen for den enkeltes muligheder for nye venskaber ude
omkring i netværket.
• Den, der ikke tager parti, men er vågen for om venner/
kærester kommer i klemme - og er behjælpelig med
løsninger.
• Den, der lytter til beboerne og hvad, de selv fortæller.
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TEMA 4

I N D F LY D E L S E O G M E D V I R K E N I E G E T L I V

En stjerne står over mig
Kristus taler fra stjernen
Lad min stærke kraft
Bære din sjæl
Jeg er hos dig
Jeg er for dig
Jeg er i dig
Jeg er dit jeg

Rudolf Steiner
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Tema 4: Indflydelse og medvirken i eget liv
Derfor vil vi:
Understøtte børns og de unges
direkte medvirken og indflydelse på eget liv i hverdagen.

I døgn- og dagbehandlingstilbuddet for børn lægges der vægt
på, at barnet har ret til at give udryk for sine følelser, meninger
og synspunkter. Denne mening respekteres i overensstemmelse
med barnets alder og modenhed. Grundlæggende er dette
et fundament for at skabe et godt miljø, hvor mennesker kan
vokse og udvikle sig. Dette er også gældende for medarbejdere,
hvor venlighed som fremgangsmåde er kerneværdien i vores
personalepolitik.

Konkret gør vi:
Indikator 4.a.
Børn høres, respekteres og
anerkendes.
Den unge høres, respekteres
og anerkendes.

Derfor er medarbejderen:
• Den, der møder børnene med gensidig respekt. Der lægges
vægt på, at praktisere den form for gensidig anerkendelse,
der forudsætter, at alle mennesker handler ud fra den
bedste intention.
• En, der holder god tone til andre, for at være efterlignelsesværdig og troværdig.
• Åben og lyttende i samvær med barnet, er aktiv afventende
og støtter barnet i at udtrykke sine ønsker, evt. med brug af
forskellige hjælpemidler, der understøtter den verbale
kommunikation (se retningsgivende dokument om
kommunikation).
• En, der lytter bag om et ”nej”, da det verbale udtryk kan
være mangelfuldt, og et ”nej” er ikke altid udtryk for en
afvisning, men snarere et udtryk for usikkerhed og
manglende evne til at overskue situationer. Her er det
vigtigt, at medarbejderen tilbyder valgmuligheder eller
stiller uddybende spørgsmål eller sætter ord på barnets
følelsesmæssige stemninger. Nedenstående eksempel
illustrerer en måde at handle på:

Det er koldt ude. Ole skal i skole. Pædagogen giver ham en hue og siger: ”værsgo en hue til dig”. Ole siger
klart og tydeligt ”NEJ TAK”. Pædagogen henter et par huer til, og kommer nu tilbage med 3 huer og siger:
”Hvilken en vil du helst have på i dag?“
Ole vælger den røde hue.

Indikator 4.a.: Den unge høres, respekteres og anerkendes
De unge bliver hørt i det daglige. Pædagogikken har implicit en anerkendende tilgang med humor, varme og
dyb forståelse for det enkelte menneske. Alle respekteres for den man er, uden at skulle gøre noget særligt
for at blive anerkendt. Der er pædagogisk støtte til at få sat ord på de usagte ting.
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Der holdes jævnligt beboermøde, hvor hver enkelt elev har mulighed for at komme til orde og give udtryk
for ønsker og tanker.
Der indkaldes elever til at drøfte ideer og tanker til ferierejser.
På STU er der et ugentligt elevmøde, hvor alle kommer til orde.

Derfor er medarbejderen:
•
•
•
•

Lyttende og åben og forstår at se det unikke og helt særlige i hver elev.
Støttende for at den unge får sat ord på de usagte ting.
Opmærksom på de elever, der har et særligt behov for opmærksomhed, ros og anerkendelse.
En, der opmuntrer og initierer til at skabe en positiv og let stemning.
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Derfor vil vi:
Understøtte børns og de unges
direkte medvirken og indflydelse på eget liv i hverdagen.

Konkret gør vi:
Indikator 4.b.
Børn har direkte indflydelse på
det, som vedrører dem i
hverdagen i overensstemmelse
med deres ønsker og behov.
De unge har direkte indflydelse på det, som vedrører
dem i hverdagen i overensstemmelse med deres ønsker
og behov.

I døgn- og dagbehandlingstilbuddet for børn, lægges der vægt
på at præsentere barnet for variationer og give muligheder for
valg. Dette praktiseres i forskellige situationer, hvor barnets
ønsker og behov tages seriøst, men hvor beslutninger altid skal
være i overensstemmelse med barnets alder og modenhed.

Derfor er medarbejderen:
• Altid lyttende over for barnets ønsker om fx påklædning,
ønsker om legeaftaler, aktiviteter m.m. - Og træffer den
bedste beslutning ud fra det, der tilgodeser barnets tarv i
forhold til udvikling, sikkerhed og modenhed
• Den, der motiverer barnet til at få nye smagsoplevelser,
men også respekterer, hvis barnet har et andet foretrukket
valg

Indikator 4.b.
De unge har direkte indflydelse på det, som vedrører dem i
hverdagen i overensstemmelse med deres ønsker og behov

Der er altid mulighed for at tale med en medarbejder, så
ønsker eller behov kan sættes i værk. Det kan være ønsker for
aftenskoletilbud, ud at spise med en veninde, besøg m.v. Det kan også være ønsker af større karakter, som
ikke kan indfries her og nu, men hvor der så guides/vejledes fx til at spare sammen, så et ønske kan gå i
opfyldelse.
Der gøres aktivt forsøg på at indfri spontane ønsker og få det til at lykkes i en hverdag.

Derfor er medarbejderen:
• Lyttende og villig til at reagere på det, der bliver sagt, så den unge oplever en positiv tilgang
• En, der kan handle, vejlede og guide, så ønsker og behov kan realiseres
• Omstillingsparat og kan handle fleksibelt, så ting kan ske spontant
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Derfor vil vi:
Understøtte de voksnes direkte medvirken og indflydelse
på eget liv i hverdagen.

Konkret gør vi:
Indikator 4.c.
De voksne høres, respekteres
og anerkendes.

Voksentilværelsen bygger på ligeværdighed, rummelighed og
anerkendelse for den enkeltes genialitet og særegenhed. Menneskemødet vægtes højt. Når vi mødes i løbet af dagen hilser
vi på hinanden ved at give hånd i respekt for og anerkendelse
af det andet menneske. Det at blive set af et andet menneske
på en hjertevarm måde, at mødes i mødet, giver os mennesker
mulighed for at komme til stede i os selv.
Ord og tonefald, blikket og kropsholdningen betyder meget i
den anerkendende relation, som vi har til hinanden. Der tales
ikke hen over hovedet på nogen. Den enkelte inddrages altid, så
der ikke tales om, men med.

At have ligeværd betyder fx at medarbejderen ikke skiller sig
ud og per automatik fører an. Hvor det er muligt, er det den
voksne beboer, der kan vise vej, holde billetterne, gøre indkøbet og betale mv. Beboernes privatsfære respekteres, eksempelvis ydes støtten til oprydning i skuffer mv. efter aftale med beboeren.
Vi har stor interesse for oplevelser, hvor beboerne viser deres styrker, fx i de kunstneriske processer, fløjtespil,
folkedans eller på fisketuren, hvor glæden ved det, vi gør sammen, skaber ligeværdighed for alle.
I et trygt miljø med nærvær og tålmodighed er der plads til, at enhver kan komme til udtryk med det, som
fylder hos den enkelte.
Det at være voksen handler ikke kun om selv at blive set, hørt og anerkendt, men også om selv at kunne
se, høre og anerkende andre mennesker og tage medansvar for de relationer, som vi indgår i. I hverdagen
støttes den enkelte i at glædes over de andres små og store sejre. At den enkelte fremstår som godt forbillede, virker i sig selv anerkendende.
Vi anerkender alle slags følelser og arbejder med dem ved at sætte ord på dem og yde støtte til den enkelte
i at acceptere realiteter og vi arbejder også indirekte med følelser igennem stemninger og kunstneriske
processer, fx. fortælling, maling, musik o. lign. Dette er også en måde at blive set, hørt og anerkendt på, en
måde, der ofte taler til noget dybere i os mennesker.

Derfor er medarbejderen:
• Den, der er vågen og nærværende og ser beboeren med hjertet, siger beboerens navn og husker den
vigtige røde tråd i forhold til beboerens interesse.
• Den, der ved at være godt forberedt, viser vejen og samtidig er sig bevidst omkring magtforholdet til den
vejledning og oplysning, der ydes den enkelte.
• Den, der er bevidst omkring faglighed i relationen, så der ikke opstår ubevægelige symbiotiske forhold,
men reelt venskab.
• Den, der kan observere kropssprog og se og lytte bag ordene.
• Den, der sætter sig i beboerens sted og er opmærksom på misforståelser.
• Den, der møder den enkelte, der hvor han/hun er med empati, interesse og en professionel holdning.
• Den, der indstiller sig efter den voksnes behov og i dialog indgår aftaler om det sunde valg.
• Den, der tager ansvar for relationen med den enkelte og omsorgsfuldt tager kampen i alle situationer,
”Du kan regne med mig!”
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•
•
•
•
•
•
•
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Den, der inddrager den enkelte i at deltage i samtalen.
Den, der kan reflektere over egen praksis og andel i situationen.
Den, der arbejder bevidst med ord, blik, tonefald og kropssprog.
Den, der holder sig tilbage, så den enkelte kan komme til orde.
Den, der siger ”vi” i stedet for ”os” og ”dem”.
Den, der med humor og energi løfter stemningen.
Den, der udfordrer den enkelte med det, der kan være svært, således at dette til sidst også bliver en
succes.

Derfor vil vi:
Understøtte de voksnes direkte medvirken og indflydelse
på eget liv i hverdagen.

Konkret gør vi:
Indikator 4.d.
De voksne har direkte indflydelse på det som vedrører
dem i livet i overensstemmelse
med deres ønsker og behov.

Den enkeltes valg er båret af Marjattas kultur og værdier, da
den enkelte er en del af Marjattas kultur. Den enkelte anerkendes for at have egne præmisser i denne kultur.
Der kan være forskellige grunde til ikke at nå til en selvstændig
beslutning, fx kan flertallet dominere, så den enkelte automatisk medvirker, fordi de andre medvirker. Hindringen kan
også ligge i, at den enkelte automatisk vælger det, som den
fortrukne medarbejder foreslår og samtidig kan angst, andre
barrierer og sygdomsbilledet også hindre den enkelte i at tage
et eget valg, som kan udvikle nye kompetencer. Derfor er de
individuelle samtaler, hvor den enkelte kan ytre egne ønsker,
vigtige.

Den enkelte har indflydelse på fællesskabets hverdag, alt efter
evne og formåen, fx madplaner, fritidsaktiviteter, ferier og årstidsfester. Alt efter behov informeres og medinddrages den enkelte i gruppens beboermøder, som handler om
det, vi vil i vores fællesskab.
Hvor det er muligt, er der beboere, der repræsenterer bogruppen på brugerrådsmøder. Der er beboere, der
støttes i at deltage i ansvarsgrupper som fx en årstidsgruppe, en motionsgruppe o. lign., hvor grupperne hver
især har som mål, at give et tilbud til fællesskabet.
Der er beboere, der støttes i at berette om året til forældre og pårørende ved et årsmøde og der er beboere,
der tager ansvar for at maile billedmateriale til hjemmesiden. Medansvar er en proces, der hele tiden er i udvikling og forandring. For at styrke livskvaliteten for de mennesker, der er særlig sensible over for stimuli og
som hurtigt når en stresstærskel, ydes der et forenklet tilbud i rammer, som er relevante og som den enkelte
kan overskue.

Derfor er medarbejderen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevidst kulturbærer af Marjattas historie, pædagogik, kultur og værdier.
Den, der er opmærksom på den enkeltes udvikling og muligheder.
Opmærksom på den enkeltes ressourcer i forhold til at bidrage og have medindflydelse
Den, der kan vejlede og støtte den enkelte i at træffe valg med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, behov og ønsker
I dialog med den voksne og hjælper med at erindre tidligere gode eller dårlige oplevelser, således at den
enkeltes egne ønsker kan blive mere tydelige og bevidste.
Den, der sørger for de praktiske ting vedrørende samtaler og møder alt efter behov
Den, der sikrer, at den enkelte kommer til orde i de forskellige sociale møder og sammenhænge
Den, der indkalder til beboermøde, hjælper som ordstyrer og referent, gør referat synligt og læser det op
alt efter behov.
Den, der er bevidst omkring information til den enkelte.
Den der holder sig tilbage, der hvor den voksne selv kan
Den, der indstiller sig efter den voksnes behov og i dialog indgår aftaler om det sunde valg
Den, der kan observere kropssprog og kan se og lytte bag ordene
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• Den, der formår at skabe de rette udfordringer for den enkelte
• Den, der er opmærksom på den enkeltes livsvilkår og på de forhold, der leves under (fx det at bo i et
bofællesskab) og har disse livsvilkår som medspiller
• Den, der ikke bare kommer med tingene og servicerer, men har mod til at vente på beboerens eget
initiativ eller fx initierer, at beboeren får sagt: ”Vil du hjælpe?”
• Den, der har tålmodighed og tid til at lade beboeren gøre tingene selv
• Den, der via humor og overdrivelse vender fastlåste situationer til det positive
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TEMA 5

SUNDHED & TRIVSEI

Kimen spirer i jordens nat
planten vokser ved luftens kraft
frugten modner ved solens magt

Således spirer sjælen i hjertets dyb
således vokser åndens magt i verdens lys
således vokser menneskets kraft i glansen
fra Gud

Rudolf Steiner
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Tema 5: Sundhed og trivsel
Derfor vil vi:
Understøtte børn, unge og
voksnes fysiske og mentale
sundhed og trivsel.

Konkret gør vi:
Indikator 5.a.
Sikre, at børn, unge og voksne
trives.

Der er stor opmærksomhed omkring den enkeltes trivsel,
udvikling og almene sundhed. Der skabes et miljø, som på en
gang imødekommer den enkeltes behov for at være sig selv
og samtidig være en del af en sammenhæng og et fællesskab.
Dette betyder, at der er fokus på det sundhedsfremmende, fx
en god søvn, en sund døgnrytme, en sund fordøjelse, nærende,
økologisk og biodynamisk kost og en rytmisk tilværelse, der
vækker sammenhængskraft i den enkelte. Dette i en vekselvirkning mellem aktivitet og ro og med kunstneriske processer
frigør glæde og energi, udvikler selvbevidsthed og evne til at
udtrykke sig.
Naturoplevelser, årstidsfester og kulturelle oplevelser, som er
en stor del af livet på Marjatta, fremmer trivsel og meningsfuldhed.

Derfor er medarbejderen:
•
•
•
•
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Den, der møder den enkelte, så denne føler sig set og hørt.
Den, der bruger humor som et arbejdsredskab og kan tilføre en let stemning.
Den, der er efterligningsværdig og har bevidsthed om sig selv og egen fremtræden.
Den, der kan skabe og bevare roen og overblikket.

Derfor vil vi:
Understøtte børn, unge og
voksnes fysiske og mentale
sundhed og trivsel.

Konkret gør vi:
Indikator 5.b.
Den enkelte har adgang til
relevante sundhedsydelser.

•
•
•

•
•
•

I Marjatta Fællesskabet sikres den enkelte relevant sundhedsbehandling og lægeordineret medicin i samarbejde mellem
relevante fagpersoner. Den enkelte har adgang til praktiserende
(special)læger og (special)tandlæger. De kommer til hospitalsundersøgelser efter behov og der er kontinuerlige indkaldelser
efter aftale. Den almene sundhedstilstand understøttes med
homøopatisk medicin ordineret af lægefaglig konsulent.

Derfor er medarbejderen:

• Den, der er observerende på evt. ændringer, som den
enkelte ikke selv kan mærke eller udtale behov omkring.
• Den, der påtager sig ansvaret for at bringe den enkelte til de
fornødne læge-, speciallæge- og tandlægebesøg og
udleverer den nødvendige medicin i overensstemmelse med
de retningsgivende dokumenter om medicinhåndtering.
Den, der er vidende om den enkeltes sundhedstilstand og forpligtiger sig til at overholde de aftaler om
behandlinger, som foreligger.
Den, der dokumenterer og følger op på sundhedsrelevante informationer på Bosted
Den, der informerer og tager forældrene/pårørende med på råd, når det drejer sig om elever under
18 år. Når det drejer sig om den voksne, er dialogen og informationsrækken efter aftale og relevansvurdering i forhold til forældrene/de pårørende
Den, der indgår i et tværfagligt samarbejde med sundhedsvæsenet og kan stille professionelt og fagligt
op med relevante informationer om beboerens tilstand og behov for at undgå misforståelser.
Den, der før et lægebesøg informerer den enkelte om det, der skal ske og er opmærksom på, at et læge
besøg kan være forbundet med angst og traumer for den enkelte.
Den, der tilegner sig viden om det antroposofiske husapotek/ helsepædagogisk medicinske behandlingsformer og er i stand til at anvende det efter behov. Er bevidst om, at det plejende arbejde også indebærer
at give den enkelte indsmøring, fodbade, terapibade m.v. efter behov.
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Derfor vil vi:
Understøtte børn, unge og
voksnes fysiske og mentale
sundhed og trivsel.

Konkret gør vi:
Indikator 5.c.
Den pædagogiske indsats
tager udgangspunkt i den
enkeltes fysiske/mentale
sundhed.

I Marjatta Fællesskabet lægges der vægt på at udvikle og
behandle det hele menneske med fokus på det sundhedsfremmende, der ligger i nærvær, i rytmen, i fordøjelsen, i sociale
sammenhænge og i kunstneriske processer.

Sundhedsfremmende rytme
Strukturen og den daglige rytme med fokus på vekslen mellem aktivitet og ro, understøtter en sund døgnrytme og god
fordøjelse.
Den rytmiske sammenhæng i tilværelsen giver overskud, vækker genkendelighed og sammenhængskraft i livet. Den enkelte
støttes i at erindre og forholde sig til egen livshistorie:
Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen?

De kunstneriske processer
Skole-, arbejds- og fritidsliv er fyldt med kunstneriske processer, der frigør glæde, energi og
udvikler selvbevidsthed. Evnen til at udtrykke sig fremmer egen identitetsoplevelse.

Kost og madlavning
Den fysiske og mentale sundhed opretholdes bl.a. ved en ernæringsrig kost, tilberedt af årstidens biodynamiske og økologiske råvarer, i det omfang det kan lade sig gøre. Kosten er varieret og der vejledes i det sunde
kostvalg. Der lægges vægt på, at måltidet og borddækningen præsenteres indbydende og æstetisk. For at
stimulere sanseoplevelsen inddrages den enkelte i alle processer, fx at være med til at plukke frugt, lave
syltetøj, saft og lign. I voksenområderne tilstræbes at madplanen laves i samarbejde med beboerne.

Motion og bevægelsesglæde
Et aktivt liv er en vigtig del af hverdagen. I bevægelsen skabes glæde og varme, der løfter det indre sjæleliv.
Den enkelte tilbydes derfor et aktivt fritidsliv, fx folkedans, cykel- og gåture.

Hygiejne og påklædning
Den enkelte får vejledning og guidning i personlig hygiejne. Der støttes i en individuel,
årstidsrelevant og værdig påklædning.
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Livskvalitet i omgivelser
Barnets og den unges værelse indrettes, så det individuelle behov kommer til udtryk.
I samarbejde med den voksne indrettes efter egne ønsker og behov. De øvrige opholdsrum
indrettes æstetisk og harmonisk og der arbejdes bevidst med former og farver, som har en befordrende
virkning på sanserne.

Derfor er medarbejderen:
• Den, der er opmærksom på gode sovevaner.
• Den, der har ansvaret for at skabe den rette stemning, ved at skrue ned for aktivitetsniveauet sidst på
dagen og give plads til ro og nærvær samt hjælpe den enkelte til at sætte ord på dagens hændelser
• Den, der hjælper den enkelte med at skabe balance mellem aktivitet og ro.
• Den, der bevarer overblikket i dagens program
• Den, der stiller jeg-støttende op i forhold til livsspørgsmål
• Den, der forholder sig til den enkeltes livshistorie og dokumenterer på Bosted
• Den, der skaber rum til og understøtter den enkelte til kunstnerisk udfoldelse ved selv at være skabende
og kreativ og turde at gribe udfoldelses mulighederne.
• Den, der forbinder sig med og lærer samt synger med på og siger med på årstidsfesternes sange og
dagligdagens vers
• Den, der beskriver og sætter ord på oplevelser for at skabe indre billeder.
• Opmærksom på, at der er stor pædagogisk værdi og udviklingspotentiale for den enkelte i madlavningsprocessen
• Den, der motiverer til en økologisk og biodynamisk kost.
• Den, der vejleder i forhold til kosten
• Den, der er bevidst om sin pædagogiske rolle under måltidet
• Der, der skaber mulighed for et aktivt udeliv og tager initiativ til aktiviteter
• Den, der viser begejstring for den enkeltes fritidsinteresser.
• Opmærksom på plejen af den fysiske krop
• Vejledende omkring årstidsrelevant påklædning.
• Den, der er opmærksom på kvalitet, naturprodukter og den enkeltes personlige stil.
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Derfor vil vi:
Understøtte børn, unge og
voksnes fysiske og mentale
sundhed og trivsel.

Konkret gør vi:
Indikator 5.d.
Individuel terapeutisk
behandling.

Sundhed som helsepædagogisk metode og
individuel terapeutisk behandling.
Udover at være en pædagogisk metode, der sigter mod at
støtte og udvikle mennesker med forskellige psykiske funktionsforstyrrelser, har den helsepædagogiske metode også for
øje at fremme ”helsen” eller sundheden alment.
Sundhed forstås ikke kun som et fravær af sygdom eller som
evnen til at undgå risikofaktorer.
Det er fx ikke er alene nok, at arbejde pædagogisk motiverende
med at spise den rigtige kost, få rigeligt motion eller undgå
rygning.

Sundhed er i forbindelse med den helsepædagogiske metode meget mere omfattende og tager altid udgangspunkt i den enkelte person. Både i personens muligheder og begrænsninger, men også i personens
motivation og personlighed.
Vi kender alle meget udadvendte mennesker, som ville have svært ved at trives ved et meget rutinepræget
arbejde præget af mange regler og retningslinjer. Og vi kender mennesker, som er mere indadvendte og som
ville have det svært med at skulle holde tale for mange mennesker eller konstant skulle skifte arbejdsopgaver eller lignende.
Dette er blot to måder vi kan være på som mennesker. Der er mange andre måder og ekstremer, som man
kan beskrive på lignende vis.
Inden for pædagogikken skal der findes veje til at alle uanset den måde, de måtte være på som personer og
hvilke ensidigheder de har, skal de gives muligheder for, at udvikle sig personligt og opøve evner til at kunne
bidrage med noget værdifuldt sammen med andre.
I helsepædagogikken er der ud over dette fokus også en bestræbelse mod at afbalancere de ensidigheder, vi
måtte have. Ved at støtte og udfordre mennesker med mange forskellige midler, kan man fx opleve, at både
det meget indadvendte og udadvendte menneske får en ny balance i sindet. Det giver ofte en oplevelse af
frihed hos personen, der ikke oplever sig så fanget af sine ensidigheder mere. En frihed, der også kan opleves
som en øget sundhed.
Helsepædagogikken ønsker således, at virke sundhedsfremmende gennem en afbalancering af ensidigheder
hos den enkelte.
Det kræver et godt kendskab til den enkelte person og en intens fordybelse i hvordan personen oplever
verden og hvad, der motiverer og hvad, der påvirker positivt og negativt.

Helsepædagogisk / terapeutisk konference.
En integreret del af den helsepædagogiske metode er derfor en pædagogisk konference, hvor alle involverede medarbejdere samles og søger at fordybe deres kendskab til den enkelte og forny deres ideer og impulser
til samarbejdet med personen pædagogisk, terapeutisk m.m.
Den enkelte pædagogiske medarbejder, lærer osv. har derfor, ud over en klassisk pædagogisk dannende og
udviklende rolle, også en sundhedsfremmende rolle.
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Terapi.
Der er dog hos mennesker med særlige eller stærke ensidigheder ofte brug for, at der også gives en særlig
og målrettet indsats for at skabe en mere stabil ligevægt eller balance. Ligesom der kan være tilstande, der
bunder i en hjerneskade, et syndrom eller lignende og er så markante, at der er behov for en særlig indsats.
Derfor er der også en række terapeuter, som fra hver deres område kan bidrage til at skabe en bedre balance hos personen, fx taleterapi, fysioterapi, bevægeterapier, kunstneriske terapier med maling, musik eller
lignende.
Terapeuterne samarbejder med lægekonsulenten (skolelægen), som yderligere kan understøtte det samlede
arbejde ved at anbefale forskellige behandlinger med massageformer, (fod)bade, naturmedicin og forslag til
særlige diætmæssige tiltag m.v.
Helsepædagogikkens særlige styrke ligger i, at der søges en fælles oplevelse af, hvor ensidighederne ligger
hos personen og hvordan, de kan påvirkes på de mest forskelligrettede områder – pædagogisk, terapeutisk
og medicinsk sådan, at der kan arbejdes på en målrettet,
integrerende måde af såvel den nyansatte pædagogvikar som den meget erfarne pædagog, lærer eller terapeut.

Derfor er medarbejderen:
• Den, der sørger for, at den enkelte er medinddraget i beslutningen omkring terapien.
• Den, der observerer om der i terapiperioden sker ændringer, der herefter beskrives for terapeuten.
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Derfor vil vi:
Understøtte børn, unge og
voksnes fysiske og mentale
sundhed og trivsel

Konkret gør vi:
Indikator 5.e.
Seksualitet

Seksualitet er en naturlig del af at være et helt og sundt menneske og seksualitet har et udviklingsforløb gennem hele livet.
Det pædagogiske fokus ligger i at støtte den sunde udvikling.
Barnet, der langsomt vågner i sin kropsbevidsthed i takt med
tænkningen og undersøger kroppen fx gennem doktorlege og
måske derigennem opdager kønsdifferentieringen. Gennem
puberteten, hvor det kan være en udfordring at forstå og håndtere sin seksualitet og ind i voksenlivet, hvor der måske indgås
parforhold og der kan opstå emner som: hvordan sætter man
grænser, så seksualiteten udfoldes ligeværdigt og i respekt for
hvor, man hver især er i sin seksualitet.

Der er pædagogisk opmærksomhed på, at der i processerne ikke overskrides grænser i forhold til andre børn,
unge og voksne.
Det er ligeledes et pædagogisk ansvar, at have opmærksomhed på at håndtere adfærd, der kommer til
udtryk hos den enkelte, som fx qua deres opvækst er blevet vækket for tidligt i deres seksualitet og som
derved har en uhensigtsmæssig seksuel adfærd. Her arbejdes der med at lære, at sætte grænser og i det
sociale felt at have en værdig adfærd og ikke udøve en krænkende adfærd.
Her kan der opstå behov for en individuel plan, hvor der eksempelvis kommer en ekstern sexolog/vejleder
i spil og det kan give den enkelte de nødvendige værktøjer og indbyde til en privatsfære, der ikke har med
hverdagens medarbejdere at gøre.
På Marjatta tilbydes kærestekurser, hvis den enkelte har behov for og lyst og modenhed til det. Her undervises i hvad, det vil sige, at være en god kæreste. Her lærer den enkelte at mærke egne grænser, men også
at respektere andres grænser. Der undervises i hvordan, man opfører sig i det offentlige rum, så man træder
frem i livet på en værdig og dannet måde. Samtidig kan der være behov for orientering og vejledning om
prævention og om hvorfor og hvordan denne bruges.
Livet igennem er der en dialog med de pårørende, men dialogen afstemmes også med den enkelte unge
eller voksne. For mange pårørende kan deres handicappede barns, unges eller voksnes seksualitet være et
grænseoverskridende tema. I voksenlivet kan der være et behov for en privatsfære i forhold til egen seksualitet, som ikke nødvendigvis skal deles med alle.

Derfor er medarbejderen:
• Den, der følger den enkelte og skaber et fortroligt rum til dialog eller giver opgaven videre til kontaktpersonen eller gruppelederen.
• Den, der støtter den unge/voksne i at komme på kærestekurser.
• Den, der skrider konstruktivt ind, hvis der forekommer adfærd, der kan kræve en særlig indsats og sørger
for, at samarbejde med gruppeleder, så der bliver handlet på det.
• Den, der hjælper med at sætter rammer for, hvor seksualitet kan dyrkes.
• Bevidst om fysisk berøring og egen påklædning.
• Opmærksom på, ikke at lægge sin egen opfattelse og forståelse af, hvad seksualitet er eller bør være over
på den enkelte.
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• Bevidst om egne grænser i mødet på en værdig og dannet måde.
• Den, der hjælper den enkelte ud i netværk, hvor det kan være muligt at finde en ligesindet kæreste.
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Fokus på mål gruppen og forebyggende foranstaltninger.

Derfor vil vi:

I dag ved vi, at alle mennesker med Downs syndrom har risiko
for at blive demente, måske allerede i en tidlig alder. Da demens opstår snigende og er svær at vurdere, har vi på Marjatta
valgt, at observere risikogruppen fra 35 års alderen via et demensskema, der udfyldes hvert år. Skemaet påbegyndes førend
Konkret gør vi:
demenssymptomerne sætter ind og ændrer personens funktionsniveau. Observationerne i skemaet viser efter en årrække,
Indikator 5.f.
om der noget, har ændret sig i retning mod demens. Disse
Demens
observationer bruges i samtale med læge og demenskonsulent.
Lægen undersøger om ændringer kan være tegn på andet end
demens.
Det er afgørende, at den eller de, der udfylder skemaet, har et godt kendskab til den person, der vurderes.
Hurtig diagnose er at fortrække, så der kan tages stilling til evt. medicinering, evt. flytning til et bomiljø med
bedre mulighed for varetagelse af demenstilstanden.

Understøtte børn, unge og
voksnes fysiske og mentale
sundhed og trivsel.

Det daglige arbejde.
Vi møder i nærvær og med værdighed det demente menneske der, hvor han/hun er, så den demente kan
gøre det, han/hun holder af.
Følelser er ikke demente, så hverdagen er bygget op af stemninger og genkendelighed fra fortiden, ikke for
at huske fortiden, men for at glædes over den genkendelige følelse.
Der er fokus på, at de demente får små gode oplevelser, der stimulerer sanserne.

Pårørende og de nærmeste omgivelser.
Demens er en sygdom, som bringer sorg hos omgivelserne og pårørende. Forældre og eventuelle søskende
medinddrages og der ydes den rette omsorg for dem, så de kan føle sig trygge. Der arbejdes på en god kontakt mellem pårørende og beboere og en god kontakt imellem medarbejdere og pårørende.
Ligeledes er der kærester, kammerater og medbeboere, der rammes af sorg, når deres kære bliver demente.
Den enkelte støttes i at sætte ord på sorg og frustration over det, der er svært at forstå og der skabes evt.
mulighed for som medmenneske, at kunne yde hjælp til den demente ved fx at sidde og holde i hånd og
sludre lidt.

Medarbejderudvikling i forhold til håndtering af demenstilstand.
I personalegruppen i forhold til demente er der et tværfagligt samarbejde imellem plejepersonale og pædagogisk personale.
Der er tilknyttet en demenskonsulent til Marjatta og det giver mulighed for råd og supervision.
Medarbejdere, der arbejder med mennesker med Downs Syndrom fra ca. 35 år, får kurser i hvad, sygdommen demens er, hvordan den udvikler sig og hvad det kræver af pædagogisk og omsorgsmæssig bistand.
Der er ligeledes, når det bliver aktuelt, kurser i løft, forflytning og brug af lift mv.
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Derfor er medarbejderen:
•
•
•
•
•
•
•

Den, der kender den demente og dennes livshistorie godt.
Den, der er kreativ og som kan finde nye løsninger, der virker.
Den, der skoler eget kropssprog, mimik, øjenkontakt, kommunikation og arbejder for X de positive tanker.
Den, der er omstillingsparat fra dag til dag.
Den, der er dygtig til information og dokumentering, så teamarbejdet fungerer godt.
Den, der forstår kvaliteten af omsorgsfulde gentagelser og kan tage en lille dans med den demente.
Den, der kan skabe et kunstnerisk miljø, så fx musik, sang og fortælling kommer til at leve i de
stemninger, der dagligt skabes for beboeren.
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Derfor vil vi:
Understøtte børn, unge og
voksnes fysiske og mentale
sundhed og trivsel.

Konkret gør vi:
Indikator 5. g.
Livets afslutning

Det er skrevet ind i Marjattas vedtægter, at det er et livslangt
tilbud.
I det omfang, det har været muligt, har vi støttet, plejet og ledsaget den enkelte i den sidste tid. Enten hjemme i den enkeltes
bolig, sammen med og ved hjælp af hjemmeplejen eller ved
indlæggelse på hospitalet.
Det pædagogiske personale er omkring den enkelte, støtter
og ledsager behandlingen. Skaber den fornødne tryghed og
sikkerhed, ikke bare for den enkelte, men også for pårørende og
de andre bofæller.

Efter at døden er indtrådt, tages dialogen med den afdødes
pårørende, om det er muligt, at den enkelte kan stå et par dage i fælleshuset, så alle der måtte ønske det,
kan tage værdig afsked med vedkommende. Vi lægger vægt på, at hjælpe den enkelte ud på sin sidste rejse,
at støtte de pårørende i deres ønsker for bisættelse eller begravelse.

Derfor er medarbejderen:
• Den, der sammen med forstanderen og gruppelederen støtte og ledsager den enkelte i den sidste tid.
• Den, der sammen med forstanderen og gruppelederen støtter og samarbejder med de pårørende.
• Den, der støtter og hjælper de andre beboere i huset, så de kan medinddrages på en god måde og
konstruktivt ledsage deres ven, kammerat og kæreste i den sidste tid.
• Den, der stiller op til sorgbearbejdning.
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TEMA 6

ÅRSFORLØBET & ÅRSTIDSFESTER

Lysets engel går med glans
Gennem himmelsporte
For Guds strålekrans
Flygter alle nattens skygger sorte

Jeppe Aakjær

1

Tema 6: Årsforløbet og årstidsfester
Derfor vil vi:
Tilrettelægge en hverdag, hvor
barnet, den unge og voksne er
med inddraget i at planlægge,
arrangere og deltage i årstidsfester og årstidsborde i de enkelte bosteder. Det understøtter den enkelte i en forståelse
og indre fornemmelse af årets
rytme og årstid. For yderligere
inspiration se årstids-kompendiemapperne.

Konkret gør vi:
Indikator 6.a.
Sikrer, at børn, unge og voksne
oplever årsforløbet i dagligdagen.

•

•

•

•
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Indikator 6.a: Sikrer, at børn, unge og voksne oplever årsforløbet i dagligdagen.
Naturens cyklus indvirker på mennesket. Derfor har vi i
Marjatta Fællesskabet et ansvar for at børn, unge og voksne
bringes ind i en sund døgn- og årsrytme, hvor de kan hjælpes
og støttes til at opleve naturens indvirkninger.
Dette sikres i dagligdagen ved at bruge og opleve naturen ved
at færdes i den. Vi bliver opmærksomme på årstiderne ved at
sætte ord på vejrets skiftende og ved at iagttage fx solopgangen og stjernehimlen, ved at lære den enkelte, at forholde sig
til naturen og de skiftende stemninger, som årets forløb viser
og bringer.
I bo-enheden er der et årstidsbord, hvor den gældende årstid
visualiseres og hvor den enkelte hjælper med at hente ting
ind fra naturen. Dette understøtter den særlige stemning og
kvalitet, der ligger i den pågældende årstid.

Derfor er medarbejderen:

• Den, der hjælper den enkelte til at se og opleve naturens
stemninger samt tager initiativ til og er med til at skabe
årstidsbordet fx med blomster.
Den, der om sommeren fx tilbyder strandtur for at kunne mærke sandet og vandet med bare fødder og
samle muslinger, dyrker haven og høster dens frugter og tager initiativ til at lave bålaftener og sove ude i
telt/shelter.
Den, der om efteråret fx går med ud for at mærke vindens blæst, bygger og flyver med drager, som vi
selv har dekoreret, samler blade, nødder og kastanjer, som kan bruges til årstidsbordet og til andre
kreative projekter og udsmykninger m.v.
Den, der om vinteren fx går med ud for at mærke frost, sne og vinterens sammentrækning, når vi færdes
i naturen. Ser på de nøgne træer, dyrefodspor og aner det kommende forårs genkomst i de små knopper,
og tager fx nøgne vintergrene og vintergækker og erantis ind til årstidsbordet og drager omsorg for
naturens fugle ved at fodre dem og lave fuglekugler til dem. Vi mærker sneen, når vi kælker, bygger igloer
og laver snelygter.
Den, der om foråret fx gør opmærksom på at mærke hvordan, livet spirer frem i naturen, når vi færdes i
naturen og ser på anemonerne, der dækker skovbunden. De grønne blade på træerne og oplever lyset,
der tager til, lytter til fuglene og oplever deres rede byg-ning, laver fx en uldbeholder af hønsetråd, som
fuglene kan bruge til deres rede bygning og sammen oplever, at se fugle flyve med ulden, sår frø i
vindueskarmene, som senere bliver plantet ud i haven. Til årstidsbordet hentes grene, som kan springe ud.
Vi har løgplanter og henter forårsblomster.

Derfor vil vi:
Tilrettelægge en hverdag, hvor
barnet, den unge og voksne er
med inddraget i at planlægge,
arrangere og deltage i årstidsfester og årstidsborde i de enkelte bosteder. Det understøtter den enkelte i en forståelse
og indre fornemmelse af årets
rytme og årstid. For yderligere
inspiration se årstids-kompendiemapperne

Konkret gør vi:
Indikator 6.b.
Sikrer, at børn, unge og voksne
oplever og deltager i årstidsfesterne.

Hver årstidsfest afspejler en særlig sjælekvalitet og viser os
årets gang igennem genkendelige tra¬di¬¬tioner og højtider.
Det er levende højtider med indsigt i den åndelige baggrund
og som historisk har været fejret igennem den vestlige verdens
kultur. Til hver årstidsfest bygger man op til festens højdepunkt
ved at fortælle og læse legender og fortællinger, der tematiserer årstidsfesten. Derudover pyntes der op i huset med de
årstidsrelaterede- og stemningsskabende billeder og materialer.
Det kulminerer på selve festdagen, hvor stemningen manifesteres konkret i det ydre igennem maden, musikken, sangen m.v.
Den enkelte får mulighed for inderligt at forbinde det indre
med det ydre gennem en oplevet sammenhængskraft med
den særlige sjælekvalitet. Eksempelvis Skt. Michaels festen,
hvor den enkelte får en oplevelse af kampen mellem det onde
og gode og hvor det indre mod skal findes frem. For børnene
helt konkret ved mods-prøver i skoven, for de unge og voksne
taler vi om de kampe og kræfter, som vi oplever i os selv ved
Michaels tid.

Derfor er medarbejderen:
• Den, der forbereder sig og forbinder sig med årstidsfesternes tema ved at deltage aktivt og engageret samt ved at
lære sig årstidssange og årstidsvers
• Den, der finder relaterede årstidsfortællinger og relevante
årstidsaktiviteter frem i samarbejde med den enkelte elev/
beboer, kollegaer og på tværs af bostederne
• Den, der aktivt bruger Marjattas Årstidskompendier som
inspiration.
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TEMA 7

A D M I N I S T R AT I O N A F E G N E Ø KO N O M I S K E M I D L E R
O G K O N TA K T T I L O F F E N T L I G E M Y N D I G H E D E R

Det skønne beundre
Det sande beskytte
Det ædle dybt ære
Det gode beslutte
Det leder os mennesker
I livet til målet
I handling til det rette
I følelsen til freden
I tanken til lyset
Og lærer os tillid
Til Guddommens råden
I alting som er
I verdens alt
I sjælens dyb

Rudolf Steiner
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Tema 7: Administration af egne økonomiske midler og kontakt til
offentlige myndigheder
Derfor vil vi:
Hjælpe og støtte den voksne
med at varetage administrationen af egne midler og
støtte og være behjælpelig i
kontakt med offentlige myndigheder.

Konkret gør vi:
Indikator 7.a.
Sikrer og skaber transparens
og overskuelighed over den
enkelte unges/voksnes (over
18 år) økonomiske midler i
forhold til en administrationsaftale.

Indikator 7.a.
Sikrer og skaber transparens og overskuelighed over det
enkeltes barns (under 18 år) økonomiske midler.
For barnet og den unge under 18 år omhandler egne midler de
lommepenge og tøjpenge, som månedligt tildeles den enkelte
efter alder og som er en del af den takst, den enkelte kommune betaler. Disse midler sættes ind på en separat konto og
bliver i samråd med den enkelte og dennes pårørende administreret.
		
Indikator 7.a.
Sikrer og skaber transparens og overskuelighed af den enkelte voksne beboers (over 18 år) økonomiske midler.
For alle beboere over 18 år, der bor i Marjatta Fællesskabet
udarbejdes årligt en administrationsaftale (Se Bilag). Administrationsaftalen, der indeholder individuelle data, opgørelser
af konti og ejendele samt betalings- og budgetaftale, udarbejdes så vidt muligt i samarbejde med forældre/pårørende.
Omfanget af aftalen afhænger af beboernes eget ansvar for
administrationen af egne konti og ejendele.

Formålet med administrationsaftalen er, at tydeliggøre i hvilket omfang og af hvem den enkelte beboers
økonomi administreres. Aftalen, der indgås med beboeren, skal underskrives af beboeren og af dennes
forældre/pårørende, såfremt de har været inddraget i udarbejdelsen af aftalen. Endvidere underskrives
administrationsaftalen af forstander eller dennes stedfortræder på botilbuddet. Er beboeren underlagt
samværgemål eller økonomisk værgemål, der omfatter forhold, som berøres af administrationsaftalen, skal
(sam-)værgen underskrive sammen med beboeren. Er beboeren umyndiggjort, indgår værgen administrationsaftalen på beboerens vegne og det er i disse tilfælde værgen, der skal skrive under på aftalen.
Betalings- og budgetaftalen, som er en del af administrationsaftalen, giver en oversigt over beboernes:
• Obligatoriske ydelser - husleje, el og varme
• Variable ydelser - kost, vask, rengøring, soignering m.m.
• A conto betaling til fællesskabets drift (beboere i § 85)
• Øvrige personlige udgifter, herunder fritidsaktiviteter, tøj, ferie, lommepenge, medicin, kørsel mv.
Betalings- og budgetaftalen dokumenterer den faste månedlige overførsel, der foretages fra beboerens konto til en bankkonto oprettet af Marjatta.
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Betalings- og budgetaftalen revideres mindst én gang om året. Ved samme lejlighed gennemgår forstander/
gruppeleder den øvrige administrationsaftale for at påse hvor vidt, der er behov for at revidere/udarbejde en
ny aftale med beboeren.

Derfor er medarbejderen:
• Den, der i tæt samarbejde med gruppeleder, administration, forældre og værger støtter, hjælper og
guider den enkelte med ovenstående efter nævnte retningslinjer og aftaler.
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Derfor vil vi:
Hjælpe og støtte den voksne
med at varetage administrationen af egne midler og
støtte og være behjælpelig i
kontakt med offentlige myndigheder.

Konkret gør vi:
Indikator 7.b.
Sikrer og bistår den enkelte
i mødet med offentlig myndighed fx i form af læsning og
besvarelse af post, E- post og
direkte fremmøde.
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I det omfang der er behov støttes og hjælpes den enkelte til:
• At søge om fritagelse for digital postkasse, hvis det ønskes
• At læse breve op og støtte med forståelse
• Kontakt og ledsagelse i forbindelse med offentlige
myndigheder
• Kontakt til advokater og værger
• Ledsagelse/kontakt til bank med og uden den enkelte
voksne

Derfor er medarbejderen:
• Den, der i samarbejde med gruppeleder og administration,
hjælper og støtter den enkelte med ovenstående.

TEMA 8

FORÆLDRE OG PÅRØRENDE SAMARBEJDE

Guds skærmende signende stråle
Må fylde min voksende sjæl
At den kan gribe styrkende kræfter
Alt over alt
Da vil den love at i sig
Kærlighedens levende magt
Og ser der Guds kraft på livets vej
Og virker efter Guds mening
Med alt hvad den har

Rudolf Steiner
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Tema 8: Forældre og pårørende samarbejde
Derfor vil vi:
Have og holde fast i den
relevante tætte dialog og
samarbejde med forældre og
pårørende op igennem barnets, den unges og den voksnes forskellige livsfaser.

Indikator 8. a.
At der er et tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere
og forældre, så der skabes helhed og sammenhæng i den
enkeltes liv:

Fundamentet for et godt samarbejde er tillid. Igennem hyppige og kontinuerlige samtaler om den enkeltes udviklingsmuligheder og udfordringer, skabes der gensidig forståelse.
Udviklingsmål for skole, STU og bosted bliver tydeliggjort
igennem dialog og forventningsafstemning.
Det er afgørende, at forældre og pårørende er velinformereKonkret gør vi:
de om de ting, der sker i hverdagen, så vi kan tale med den
Indikator 8. a.
enkelte om oplevelser og aktiviteter og at forældrene er
At der er det vigtige samarvelinformerede og får kendskab til det antroposofiske mennebejde og dialog med forældreskebillede og måden det konkret omsættes på i hverdagen fx
og pårørende i forhold til den
gennem temadage og informationspjecer.
Det vægtes højt, at forældre og pårørende bliver set individuelt
enkelte.
og får den opmærksomhed på de enkeltes situation og behov,
som der skønnes relevant/nødvendigt.
Der afholdes forældre- og søskendedage, andre forældrearrangementer, temadage og bazararbejde, hvor forældre og pårørende kan dele oplevelser, møde forståelse og
hente inspiration hos andre pårørende på tværs af aldersgrupper og livsfaser.

Medarbejderen er derfor:
• Den, der lytter og spørger ind for at rumme og acceptere de mange psykologiske aspekter, forældre til et
udviklingshæmmet barn kan have
• Den, der i samarbejde med gruppelederen har ansvaret for at holde forældrene/de pårørende
informeret om barnets trivsel og dagligdag. Dette gøres via møder, telefonsamtaler og kontaktbog
• Den, der hjælper den enkelte med at bevare den gode kontakt med forældrene efter ønske og behov med
fx telefonsamtaler, Skype m.v.
• Den, der i samarbejde med gruppelederen har ansvaret for at hjælpe den enkelte ind i en aldersvarende
udvikling og være i en åben og fordomsfri dialog med forældrene om, fx legetøj, tøj eller elektronisk
udstyr, som ikke understøtter udviklingen hos barnet
• Den, der skal have mod til at stå ved, informere om og være ærlig omkring utilsigtede hændelser.
• Den, der i samarbejde med gruppelederen hjælper den unge og voksne ind i en løsrivelses- og
frigørelsesproces, hvor den enkelte får mulighed for og hjælpes til at ytre sig. Der støttes op omkring
mere selvstændigt at kunne træffe beslutninger omkring fx. tøjstil, musiksmag, indretning af værelse m.v.
I voksenlivet er der en ny form i forældresamarbejdet. Her inddrages det voksne menneske med fokus på
egen selvbestemmelse. Den enkeltes egne ønsker og udvikling og medarbejdernes pædagogiske risikovillighed til at udfordre det voksne menneske, har ofte et andet udgangspunkt end forældres behov for sikkerhed og tryghed. Derfor er der fokus på den gode relation, hvor der opbygges tillid og gensidig forståelse i
samarbejdet.
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Nu er der ikke længere informationspligt til forældrene, men der tages respektfuldt udgangspunkt i den enkeltes ønsker fx om information til forældrene. Kommunikationen i forældresamarbejdet er nu helt individuel og afpasset den enkelte. Lokalrådet med forældre- og pårørenderepræsentanter styrker det overordnede
samarbejde med temadage og fællesarrangementer.
Forældrene skal ikke længere føle sig forpligtiget på samme måde, som da deres barn var på Marjatta
skolehjem, fx hedder det nu besøgsweekender i stedet for hjemrejseweekender, i det der sættes fokus på, at
den voksne har sit eget hjem og selv vælger at besøge sin familie. Besøgsweekenden er nu kun et tilbud og
den enkelte kan ofte have egne sociale ting, de vil pleje og derfor fravælger besøg hos de pårørende. Nu er
forældrenes voksne barn inkluderet i Marjatta og har sit eget liv og bolig i et varmt og nærende fællesskab.

Derfor er medarbejderen:
• Den, der lytter og spørger ind til forældrene for at søge en større forståelse og derved igennem dialog
give mere sikkerhed.
• Den, der rummer og accepterer de mange psykologiske aspekter forældre til et udviklingshæmmet barn
kan have
• Den, der hjælper den enkelte med at bevare den gode kontakt med forældrene efter ønske og behov med
fx med telefonsamtaler, Skype m.v.
• Den, der i samarbejde med den enkelte har den informative dialog med forældrene og pårørende om
trivsel og dagligdag.
• Den, der medvirker til, at forældrene føler sig velkomne i deres voksne barns hjem.
• Den, der støtter op om frigørelsesprocessen, hvor den enkelte får mulighed for og hjælpes til at ytre sig
og træffe sine egne beslutninger omkring fx tøjstil, musiksmag, indretning af værelse m.v.
• Den, der fører den enkelte ind i samtalen, hvis forældrene taler hen over hovedet på deres voksne barn.
• Den, der hjælper den enkelte ind i en aldersvarende udvikling og relation til familien og har øje for, at det
kan udvikle sig på en værdi måde.
• Den, der sammen med gruppelederen laver aftaler med den enkelte og forældre omkring økonomi og
administrationsaftaler.
• Den, der i samarbejde med gruppelederen informerer om evt. særlige problemstillinger, der kan være
opstået, fx magtanvendelse.
• Den, der ved, at Lokalrådet er et samarbejdsorgan hvor der sidder forældrerepræsentanter, der er
garanter for god udvikling på det enkelte voksenområde i Marjatta.
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TEMA 9

ORGANISATION & LEDELSE

Michael
Lån mig dit sværd, at jeg er rustet
Til at besejre dragen
I mig
Opfyld mig
Med din kraft
At jeg kan trodse
De ånder
Der vil lamme mig
Så mod i mig
At mit jeg
Lysende
Vil gennemtrænge mig
Og føre mig til handling, der er dig værdig
Michael

Claus Burckard

1

Tema 9: Organisation og ledelse
Derfor vil vi:
Have en faglig og personlig
kompetent ledelse og tværprofessionelt, kollegialt samarbejde.

Konkret gør vi:
Indikator 9.a.
Lederne er kompetente til
at lede den daglige drift, den
nødvendige tilpasning og
den ønskede udvikling ud fra
Marjattas værdi-, mål- og
handlingsgrundlag og den
værdibaserede personalepolitik.
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Indikator 9.a.
Lederne er kompetente til at lede den daglige drift, den nødvendige tilpasning og den ønskede udvikling ud fra Marjattas værdi-, mål- og handlingsgrundlag og den værdibaserede
personalepolitik.
Ved rekruttering sikrer vi, at de, der ansættes har både faglige
kompetencer og gode menneskelige egenskaber til at påtage
sig de forskellige ledelsesopgaver og samtidig har lyst til at lede
i en helsepædagogisk virksomhed
Lederne er i eget ansvarsområde ansvarlig for organiseringen
og tilrettelæggelsen af opgaveløsningerne i hverdagen og har
ligeledes fortsat fokus på både en løbende tilpasning og på
den fortsatte udvikling. Hertil også tilrettelæggelsen af den
løbende tilpasning og udvikling af værdi-, mål- og handlingsgrundlaget og den værdibaserede personalepolitik i samspil
med medarbejderne.

Derfor vil vi:
Have en faglig og personlig
kompetent ledelse og tværprofessionelt, kollegialt samarbejde.

Lederne får vejledning/supervision i konkrete ledelsesmæssige
problemstillinger, internt tilrettelagte kurser i værdibaseret
ledelse, talentudvikling for kommende ledere, ledersamlinger
og temadage med ledelsesmæssige udviklingsemner.
For nogle ledere også ekstern ledelsesmæssig videreuddannelse/kompetenceudvikling på diplom- og masterniveau.

Konkret gør vi:
Indikator 9.b.
Lederne udvikler sig løbende
igennem intern og ekstern
ledelsesfaglig supervision.
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Derfor vil vi:
Have en faglig og personlig
kompetent ledelse og tværprofessionelt, kollegialt samarbejde.

Konkret gør vi:
Indikator 9.c.
Den overordnede ledelse sker
i et kompetent samspil med
daglig ledelse og driftsfonden
og sparring med lokalrådene
i forhold til kvaliteten i arbejdet.
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Lokalrådene har særlig fokus på udmøntningen af kvaliteten i
ydelserne til de voksne sammen med de lokale centerledelser.
Driftsfondsbestyrelsen har særlig fokus på den overordnede
økonomi, kontakten med offentlige myndigheder og øvrige
eksterne samarbejdspartnere. Herunder også initiativer til en
fortsat strategisk udvikling, forhandling af driftsaftaler, fremskaffelse af økonomiske fondsmidler samt deltagelse i byggeprojekter m.v.

TEMA 10

KOMPETENCER

Jorden har os brødet givet
Solen har det skænket livet
Kære sol og kære jord
Takken i vort hjerte bor

Rudolf Steiner

1

Tema 10: Kompetencer
Derfor vil vi:
Kompetent varetage den
daglige pædagogiske hverdag.

Konkret gør vi:
Indikator 10.a.
Det er i hverdagen tydelig og
synlig ledelse i kontakt med
medarbejdere, børn, unge,
voksne og pårørende.
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Hele Marjatta er organiseret i mindre grupper, hvor gruppelederne sammen med medarbejderne har det driftsmæssige
ansvar og selv arbejder med. Derved er gruppelederne også
i en tæt kontakt med børnene, de unge, de voksne og deres
pårørende.

Derfor vil vi:
Kompetent varetage den
daglige pædagogiske hverdag.

Konkret gør vi:
Indikator 10.b.
Det er god medarbejdertrivsel,
stor grad af nærvær og sammenhæng mellem opgaver og
personlige kvalifikationer.

Organiseringen i mindre grupper betyder, at der er tæt kontakt
mellem medarbejdere og ledere og dermed øges den enkeltes
trivsel. Den årlige udviklingssamtale giver rum for, at den enkelte medarbejder, ved hjælp af ledelsens lydhørhed og handling, får mulighed for at bruge sine kompetencer så optimalt
som muligt. Hvis medarbejderen tilegner sig nye relevante
kompetencer på kurser, skal disse implementeres og bruges på
arbejdspladsen.
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Derfor vil vi:
Kompetent varetage den
daglige pædagogiske hverdag.

Konkret gør vi:
Indikator 10.c.
Sygefraværet blandt medarbejderne er væsentligt lavere
end hos andre sammenlignelige arbejdspladser.

4

Den tætte kontakt imellem leder og medarbejder betyder, at
der er en naturlig dialog imellem leder og medarbejder, også
ved sygdom både ved, at medarbejderne selv orienterer leder
og kolleger om hvordan, det går og ved at leder kontakter medarbejderne for at høre hvordan, vedkommende har det.
Ved længerevarende sygdom afholdes der omsorgssamtale
inden 4 uger, hvis ikke leder og medarbejder forinden har aftalt
hvad, der skal ske.

Derfor vil vi:
Have medarbejdere, der har
og fortsat udvikler faglige og
metodemæssige kompetencer,
så de svarer til målgruppens
behov.

Konkret gør vi:
Indikator 10.d.
Medarbejderne har samlet
set en ajourført faglighed og
konkret erfaring i metodemæssigt at løse de opgaver,
der er behov for i relation til
målgruppen.

De konkrete planer for faglig udvikling og videreuddannelse
hos den enkelte aftales i de årlige udviklingssamtaler imellem
nærmeste leder og medarbejder, hvor der netop på grund af
nærheden kan sættes fokus på de konkrete kompetenceudviklingsbehov, den enkelte har i relation til de børn, unge og
voksne, som der arbejdes med i hverdagen.
Marjatta har uddannet personale inden for voksenområdet
til at klare den udfordring, der kan følge med den naturlige
aldring, når voksne beboere bliver ældre. Som supplement til
det pædagogiske personale er der ansat medarbejdere, der har
en sundhedsfaglig uddannelse. Dette styrker og udvikler de
øvrige medarbejderes kompetencer.
Ud over den individuelle konkrete udvikling satser Marjatta
mange ressourcer på en fortsat generel udvikling af den enkelte medarbejders og leders kompetencer. En udvikling der har
som fokus, at alle ansatte kan medvirke til den grundlæggende
værdimæssige kulturdannelse, som Marjatta ønsker at udvikle
hos børnene, de unge og de voksne. Kulturdannelsesaktiviteter,
der stiller krav til, at medarbejderne og lederne er i stand til at
formidle viden om og gennemføre forskellige kulturelle, kunstneriske, natur- og økologiorienterede aktiviteter.

En fortsat pædagogisk erfaringsmæssig udvikling sker også gennem de mange internationale og nordiske
arrangementer, som medarbejdere og ledere løbende deltager i.
Marjattas Udviklings- og Uddannelsescenter gennemfører efteruddannelseskurser og kompetencegivende
uddannelser i samarbejde med UC Sjælland på diplom- og bachelorniveau, som medarbejdere og ledere kan
deltage i. Herudover deltager Udviklingscentret i forskellige forskningsprojekter inden for det pædagogiske
område, som efterfølgende bruges i den fortsatte udvikling.
Marjattas eget Helsecenter medvirker også til konkret udvikling af den enkeltes pædagogiske fremgangsmåder ved at bidrage med en lægefaglig tilgang på behandlingsmøder og andre relevante møder året
igennem med medarbejderne og lederne om de enkelte børn, unge og voksne.
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Derfor vil vi:
Have medarbejdere, der har
og fortsat udvikler faglige og
metodemæssige kompetencer,
så de svarer til målgruppens
behov.

Konkret gør vi:
Indikator 10.e.
Medarbejdernes relevante
kompetencer vises tydeligt
i samspil med målgruppens
børn, unge og voksne.
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De mange individuelle og fælles udviklings- og uddannelsestiltag på Marjatta, at medarbejderne og lederne er den kultur, som vi ønsker at give børnene, de unge, de voksne og de
pårørende. At de naturligt bruger de kompetencer, som de har i
mødet med børnene, de unge, de voksne og de pårørende.

TEMA 11

ØKONOMI

I sollyset modnes
Hvad jorden os giver
Så modnes i guddommens lys
Menneskets voksende sjæl

Rudolf Steiner

1

Tema 11: Økonomi

Sikre en økonomisk soliditet

Marjatta skal være bæredygtigt økonomisk. Det fordrer en
løbende tilpasning mellem budget og aktivitetsniveauet, og en
stram budgetoverholdelse er afgørende.

Konkret gør vi:

Løbende opfølgning

Derfor vil vi:

Indikator 11.a.
Der findes hensigtsmæssige
forretningsgange, som sikrer
gennemsigtighed og høj grad
af nøjagtighed.
Indikator 11.b.
Marjatta leverer hvert år et
fornuftigt regnskab og årsrapport, hvor også revisor kan stå
inde herfor uden forbehold og
anmærkninger.
Indikator 11.c.
Løbende opfølgning på
forbruget.

Marjatta arbejder med en meget decentral struktur, hvor pengene anvendes ude i de enkelte enheder. Derfor stiller administrationen værktøjer til rådighed for enhederne, så de løbende
er opdateret på forbruget og evt. behov for justeringer.
Administrationen sikre der arbejdes systematisk med økonomistyringen, så enhederne med minimalt arbejde kan være
opdateret og tage rettidigt fat, når der sker udsving som f.eks.
under-/overbelægning, flytninger, kommunale besparelser m.m.
Administrationen følger den løbende budgetopfølgning op med
analyser og vejledning om styring og billigere/bedre muligheder.

Forretningsgange

Bistanden til beboerne med at administrere deres økonomi
er meget følsom. Der må aldrig opstå mistanke om eller ske
misbrug af beboernes midler. Samtidig arbejder Marjatta for
offentlige midler, som skal give mest mulig velfærd til beboerne.
Økonomistyringen sker derfor efter beskrevne forretningsgange, der sikrer gennemsigtighed og nøjagtighed.
Samtidig sker forbruget i en fornuftig balance mellem kvalitet og pris, og Marjatta fastholder sin attraktivitet
gennem konkurrencedygtige takster.

Gennemsigtighed
Marjatta arbejder for gennemsigtighed i anvendelsen af midlerne og synlighed af sammen-hængen omkostninger og effekt, både for Marjatta og for den enkelte borger.
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TEMA 12

FYSISKE RAMMER

I sjælens øje spejler sig
Verdens håbets lys
Af ånden opfyldt visdom
Taler i hjertets dyb
Og faderens evige kærlighed
Sin søn til jorden sender
På menneskeveje nådefuld
Han himmelslyset tænder

Rudolf Steiner
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Tema 12: Kompetencer
Derfor vil vi:
Have fysiske rammer, der
understøtter børn, unge og
voksnes udvikling og trivsel

Konkret gør vi:
Indikator 12.a.
Børn, unge og de voksne trives
med de fysiske rammer individuelt og fælles.

Indikator 12.a.
Børn, unge og de voksne trives med de fysiske rammer individuelt og fælles.

De fysiske rammer på skolehjemmet.
Generelt rummer Skole- og Behandlingshjemmet en bred vifte
af forskellige typer af boliger, grupper, administration, skole
m.v. Bygningerne er i forskellig byggestil og udformning med
en del ældre bygninger fra det ældste med bindingsværk og
bygninger fra 1970’erne og helt op til efter 2000.

Det betyder i hverdagen, at selv om det tilstræbes, at skabe
de samme faciliteter, er der forskel på indretning, værelsernes
størrelser, toilet- og badeforhold. Der søges hele tiden igennem renovation og vedligeholdelse, at optimere
de enkelte huse, som det nu er muligt, ud fra de forhåndenværende ressourcer.

Børnegrupper.
Der lægges stor vægt på, at børnene bor i en enkel, overskuelig og tryg ramme. I gruppen bor der 10 børn i
alderen 7-15 år. Så vidt som det er muligt, har det enkelte barn sit eget værelse. Men for nogle enkelte kan
det være svært, at være alene i et rum. Dette italesættes individuelt og løses efter de muligheder, som den
fysiske ramme tillader.
Det enkelte værelse er udstyret med seng og skab. Ved indflytning indgås individuelt en aftale med barnet
og forældrene om den nærmere indretning, billeder, fotos m.v.
Grupperne er indrettet, så de passer til børn. Det vil sige, at bl.a. valg af malerier og andet vægophæng tager
udgangspunkt i børnenes alder, temperament og behov.
I tilknytning til børneværelserne er der i bogruppen et stort fællesrum og alrum med køkken. Her spises i
dagligdagen morgen og aftensmåltidet, hele gruppen kan samles her til fælles aktiviteter, og der er et
legehjørne til de mindre børn med fx dukkehus, togbane, udklædningstøj og meget andet. Det er vigtigt, at
barnets fysiske rammer bærer præg af god kvalitet og smuk indretning.
Udendørs er der en stor legeplads med mange faciliteter. Her kan børnene fra alle grupper mødes til fælles
leg. De har mulighed for at gynge, klatre, ruche, lege i sand og meget andet.
Derudover er der indrettet et væld af gå- og cykelstier på matriklen og i skoven. Der er mulighed for dagligt
at gå tur i skoven og for det lidt ældre barn at cykle uden for den indhegnede legeplads og alligevel at udfolde sig sikkert.
Der er mulighed for at gå gennem skoven til naturlegepladsen, bruge bålhuset og shelterpladsen.
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Ungdomsgrupper:
Omkring 14-16 års alderen flytter den unge til en af ungdomsgrupperne og en anden tilværelse begynder.
Som forberedelse til flytningen har det unge menneske besøgt ungdomsgruppen enten til nogle måltider,
fødselsdage eller andre arrangementer.
I en ungdomsgruppe er der som regel 5-15 andre unge, både piger og drenge i alderen 16-23 år. Hvert ungt
menneske har sit eget værelse, som de selv skal sætte deres personlige præg på med møbler, farver og anden udsmykning.
I huset er der et fællesrum, hvor de kan mødes sammen omkring forskellige sociale aktiviteter.
Uden døre er der mulighed for at spille bold, hockey, cykle eller sidde sammen omkring et bål eller ved borde og bænke.
Skoven, naturlegepladsen, bålhuset m.v. lægger op til mange aktiviteter udenfor.

Daggrupper:
Der er to daggrupper, som rummer i alt 29 dagelever. Den ene er for aldersgruppen 6 år og op til 12 år.
Denne er inddelt i enheder alt efter alder og elevens behov for mindre eller større sammenhæng. Den anden
er for aldersgruppen 12 år og op til udgangen af skoletilbuddet.

Aflastning:
Den sidste daggruppe danner om eftermiddagen og aftenen rammer for aflastningstilbuddet. Der kan i alt
overnatte 5 børn og unge, der er i hverdags- og weekendaflastning.

De 4 Voksencentre
Marjatta rummer ud over Skole- og Behandlingshjemmet 4 voksencentre fordelt på Sydsjælland.
• SampoVig ved Store Heddinge
• Sofiegaarden i Næstelsø ved Næstved
• Vidarslund ved Vindbyholt ved Faxe
• Ristolahaven på Bækkeskovstræde i Tappernøje

Opbygningen og de fysiske rammer i et Voksencenter
Centrene ligger alle i forskellige områder, der indbyder til gåture og udendørsliv, nogle ved skov, nogle mere
tæt på by.
Centrene rummer fra 26 til 38 voksne fordelt i forskellige huse. Der er voksne, der bor i egne mindre lejligheder og modtager støtte efter § 85. Der er voksne, der bor i mindre fællesskaber
og ligeledes modtager støtte efter § 85. Derudover er der i alle centre boliger efter servicelovens § 108, hvor
der er medarbejdere døgnet rundt.
Fordelingen af den ene eller anden type bolig er opstået ud fra historien det enkelte sted og ud fra aktuelle
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behov. Boligerne er alle meget forskellige og alle steder er der op igennem årene bygget nyt og renoveret i
den gamle boligmasse.
Indretningen i de forskellige huse vil i stil og stemning være genkendelig fra skolehjemmet, men med de
enkelte huses egne særpræg.
Ud fra beboerens eget ønske samt i en erkendelse af farvernes indvirkning, males og laseres væggene i
værelset. Beboerne sætter yderligere deres personlige præg på værelset med egne ting. Farverne i fællesrummene tilpasses efter rummenes funktion.
Den øvrige indretning vil bære præg af en bevidsthed i forhold til kvalitative naturprodukter såsom træ, uld,
bomuld og silke. Desuden udsmykkes rummene med billeder og kunstgenstande i overensstemmelse med
rummets øvrige udtryk.
En bolig kan eksempelvis indeholde et værelse til hver beboer, et stort spisekøkken, en opholdsstue med
brændeovn, gæsteværelse/kontor, bryggers og rengøringsdepot, et passende antal toiletter med brus.
Den tilstræbte størrelse på den enkeltes værelse er pt. 16-20 m2 og totalt pr. beboer på pt. 50 m2.
Af hensyn til de sociale samspil er det vigtigt, at fællesrummene prioriteres i en vis størrelse.
Alt nybyggeri er handicapvenligt og formmæssigt tilstræbes det, at det har et let Goetheanistisk udtryk, det
vil sige organiske former.
Materialevalget er fortrinsvis økologisk med naturmaterialer, solide huse af træ eller mursten, der kan ånde
(evt. molersten inde, miljø-membran), bevidst anvendelse af solindfald og godt indeklima. Hvor det er
muligt, benyttes jordvarme og eventuelt solvarmeanlæg, der yder tilstrækkelig energi i sommerperioden.
Mellem husene vil der være et logisk og overskueligt gangsystem i harmoni med de naturlige linjer i landskabet.
Udendørsarealet omkring de enkelte huse udformes/anlægges med udspring i de interesser og behov, de
pågældende beboere har.
Eksempelvis er der terrasser og grill/bålplads, krydderurter/nyttehave, vandmiljø og områder til diverse
udendørs aktiviteter. Til det mere praktiske er der tørreplads, cykelskur, værksted og evt. dyrehold.

Fælleshus.
Derudover er der i de enkelte centre fælleshus, hvor der er fællesspisninger, hvor der fejres
årstidsfester, fødselsdage m.v. Derudover danner fælleshusene i hverdagen rammen om forskellige aftenskoleaktiviteter og kunstneriske sammenkomster.

4

Derfor er medarbejderen:
• Sammen med gruppelederen og børnene, de unge og voksne den, der sørger for, at de enkelte huse, bo
grupper og fællesområder fremstår med” andagt for de små ting i hverdagen”. Det vil sige, at de fysiske
rammer og rum skal være ryddelige, varme og hyggelige at komme ind i.
• I forhold til den enkelte den, der aftaler hvilke behov for hjælp og støtte, der skal være i forhold til
rengøringen m.v.
• Den, der i nogle huse og centre bestiller rengøringshjælp udefra, som den enkelte i forhold til alder og
antal kvadratmeter er med til at betale. For børn og unge under 18 år er det driften, for den enkelte over
18 år er det egen betaling.
Andre steder er det medarbejderne, der forestår rengøringen af fællesarealerne
• Den, der går foran med vedligehold af udearealerne. Det være sig engagement i forhold til havedage og
andre fælles tiltag. Det kan også være, at der på de store fællesarealer er ansat særlige medarbejdere.
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