
 

 

Referat af Lokalrådsmøde tirsdag 12. januar 2016 kl 15-17.30 

 

Rolle Navn Tilstede Afbud 

Beboerrepræsentant Søren Mortensen X  

Grethe Clausson-Kaas X  

Hans-Ib Myra X  

Inge Lise Holmgren X  

Antroposofisk uddannet Bernhard Schmitz X  

Formand, repræs. for 

driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen X  

Forstander Sonny Ferm X  

Værkstedsleder Lidia Bjørndal 

Foustanou 

X  

Medarbejderrepræsentant Kenneth Klindt X  

Gruppeleder Mette Nielsen X  

 

Kopi til alle gruppeledere 

 

Referatet lægges også på forældresiden (husk at logge ind først): 

http://www.marjatta.dk/voksencentre/sampovig/foraeldreside/lokalrads

referater   

 

1. Orientering om livet på SampoVig 

Mange beboere har benyttet sig af muligheden for at købe DVS med video 
og fotos fra KIK-festivalen (Kunst, Idræt og Kultur) i juni 2015.  Og flere 
har nydt gensynet rigtigt mange gange, kan forældrene fortælle. 
Nu er der også samlet en DVD fra Syng dig Glad-festival i 
Skanderborg, hvor Flemming og Jette Rymer inviterede til en 
sangfestival og X-factor show over to dage sidst i oktober. Omkring 40 
beboere og medarbejdere fra SampoVig deltog.  
Medarbejderne bestræber sig generelt på også at give beboerne 
individuelle muligheder for oplevelser uden for SampoVig, hvad 
enten det nu er film, teater, koncerter, byture, besøg eller andet. 
Timetallet sætter naturligvis sine grænser, så nogle beboere må øve sig i at 
prioritere – hvilket også kan være en god øvelse i ’at være voksen’. 
Kenneth beretter om sine gode erfaringer med individuel ledsagelse. 

http://www.marjatta.dk/voksencentre/sampovig/foraeldreside/lokalradsreferater
http://www.marjatta.dk/voksencentre/sampovig/foraeldreside/lokalradsreferater


 

 

Enkelte beboere har fået bevilget særskilte ledsagetimer, men generelt er 
kommunerne meget tilbageholdende med dette.  
[Evt. en nærmere orientering om ledsageordning og/eller henvisning til 
www.lev.dk??] 
Göran Krantz, der sammen med eurytmisten Charlotte Weber-Krantz var 
en del af holdet bag julespillet Den Hellige Nat, søger nu en 
forskningsbevilling til at belyse hvordan medarbejdere og beboere på 
Marjatta indgår i et ligeværdigt kunstnerisk samarbejde om at skabe 
sådanne forestillinger. Lokalrådet håber det kan føre til flere lige så gode 
oplevelser. 
 
2. Behov for tilpasning af bygninger 
Fortsat drøftelse af principielle spørgsmål fra sidste møde – blandt andet 
set i lyset af beboernes aldring og voksende plejebehov. Et stort emne, som 
vi gerne vil sætte på dagsordenen i løbet af det kommende år.  
1. Hvordan bevarer vi det hjemlige præg, når beboerne får større behov 

for hjælpemidler, god plads og gode adgangsforhold?  
Sonny og Bernhard forklarer, at Marjattas nybyggerier skal opfylde 
gældende krav til rumstørrelse, køkkenhygiejne, adgangsforhold mm.  
Samtidig bør der være flere valgmuligheder med hensyn til fælles og 
individuelt ophold (som Tranekær f.eks. har fået det med udestuen). 
Men selve bygningen er stadig kun en ramme om det levende, 
inspirerende og kunstneriske miljø, vi ønsker at skabe omkring 
beboerne. Dette miljø opstår ikke fra indflytningsdagen, men skal 
skabes og levendegøres af netop de beboere og medarbejdere, der 
flytter ind – og det kan tage noget tid, f.eks. i Mariahaven, som 
lokalrådet besøgte i foråret. Hidtil er der dog ingen beboere, der har 
fortrudt indflytningen i de nye og større rammer.  

2. Hvilke muligheder er der inden for de nuværende 
vedligeholdelsesplaner og anlægsbudgetter?  
Hele Marjatta fællesskabet (excl. Bredeshave, der finansieres af gaver 
og funder) har et årligt budget på ca. 2 millioner kroner til 
vedligeholdelse og mindre renoveringer af alle bygninger. Overordnet 
følges en samlet 10-årig vedligeholdelsesplan, men akutte behov 
prioriteres løbende i samråd mellem Marjattas bygningsinspektør (Poul 
Frederiksen), forstandere, gruppeledere og værkstedsledere.  
Personlige behov for hjælpemidler og indretning kan eventuelt 
medfinansieres af beboerens kommune.  
Behov herudover må indpasses i støttefondens anlægsplan og typisk 
finansieres via offentlig anlægsgaranti og/eller realkreditlån som 



 

 

supplement til fondens egne frie midler.  
I september 2016 afsluttes moderniseringen af Sofiegården, og 
støttefondens bestyrelse har besluttet at der herefter skal opføres et nyt 
hus på Vidarslund i 2016/2017 med 12 nye boliger. Samtidig er fonden i 
gang med at skabe et overblik over behovet de andre steder, med fokus 
på Vidarslund, Ristolahaven, Skolehjemmet og SampoVig. Behovene 
skal ses på tværs af hele fællesskabet, hvor ønsker på SampoVig må 
indgå i en kvalificeret prioritering.  
Daglig Ledelse er begyndt på dette arbejde, så det passer fint med en 
god drøftelse i lokalrådet.  
Kan de pårørende eventuelt bidrage til forbedringer? 
De pårørende der kan, er meget velkomne til at deltage i konkrete 
vedligeholdelses- og forbedringsopgaver i samråd med ledelse og 
bygningsinspektør.  
Lokalrådet forventer dog kun at et mindretal af de pårørende vil kunne 
dette.  

3. Kunne en løsning være en ny bo enhed på SampoVigs område, f.eks. 
ved at flytte haveværkstedet ud i haven, så der blev plads mellem 
Svalebo og Nattergalen?  
Dette er en konkret ide, som umiddelbart virker attraktiv fordi den 
samler boligerne omkring den store plæne og formentlig vil være 
billigere i anlæg end at bygge helt nyt til boliger.  

 
Foreløbige konklusioner:  

- Lokalrådet ser meget gerne en udbygning af SampoVig med særligt 
henblik på de aldrende beboeres behov således at beboere der 
ønsker det, så vidt muligt kan blive på SampoVig.  

- Lokalrådet tages med på råd i udarbejdelsen af vision og planer for 
en eventuel udbygning.  

- Diskussionen fortsættes med henblik på at bidrage til en mere 
konkret vision. 

 
3. Opfølgning på energiforbrug  
Der foretages løbende månedlige aflæsninger af gas-, el- og vandmålere, 
som foreløbig ikke har givet anledning til undren. 
Lokalrådet tager orienteringen til efterretning og betragter hermed 
spørgsmålet fra årsmødet som besvaret.  
 



 

 

4. Beboernes brug af IT og digitale medier 
Lokalrådet besluttede i 2013 nogle foreløbige rettningslinier om brug af IT 
og Internet (vedlagt som bilag), der løbende skulle genovervejes i lyset af 
både den tekniske og den pædagogiske udvikling på området.  
I tråd med denne beslutning drøftes indledende nuværende situation og 
erfaringer: 

- Nogle beboere har egne iPads (små håndholdte computere), der 
primært bruges til at optage og dele fotos med de pårørende,  

- Enkelte beboere har egne Pc’er med adgang til Internet, 
- Der er i alle huse installeret trådløs Internet-adgang, der slås til efter 

behov. Beboernes brug af den trådløse adgang er dog meget 
begrænset, 

- Der er planer om at arbejde med livshistorier på iPads (som man 
med succes har gjort bl.a. på Vidarslund), og nogle medarbejdere 
har været på kursus i dette, 

- Der har kun været enkelte eksempler på at beboere på SampoVig er 
faldet i nogle af Internettets faldgruber, 

- Skolehjemmet arbejder med IT-programmer til at støtte 
kommunikation og sprog, der kan vi hente erfaringer, 

- Vi kan hente input fra regional arbejdsgruppe med deltagelse af Per 
Frederiksen Ristolahaven og Pia Stysiek Mariahaven. 

Vi beslutter at undersøge de nævnte erfaringer og input, før vi tager 
stilling til en eventuel tilpasning af retningslinjerne. 
 
 
5. Tema om selvbestemmelse 
En del pårørende har efterspurgt en opfølgning på temadagen ’om at være 
voksen’ i 2010. Et muligt tema kunne være ’Selvbestemmelse’, der ligger i 
naturlig forlængelse af den tidligere diskussion. 
Samtidig er en revideret beskrivelse af Marjattas værdigrundlag undervejs. 
Vi bliver enige om: 

- at temaet ’Selvbestemmelse’ kan være en god vinkel at belyse 
værdigrundlaget fra, 

- at en involvering af alle pårørende i 2016 ville passe fint sammen 
med udrulning af værdigrundlaget og give input til forståelsen af 
dette, 

- at målgruppen for en temadag vil være medarbejdere og pårørende 
ved SampoVig (Ikke enig med dette da jeg mener at vi ikke har 
kommet så i planering og det måske bliver ved forskelige 



 

 

tidspunkter for medarbejdere, pårørende og beboere. Dette kommer 
at behandles tirsdag den. 19/1)   

Sonny og Jørgen arbejder videre på et konkret oplæg til en temadag. 
 
6. Arrangementer 
Mange har givet udtryk for stor glæde ved julespillet Den Hellige Nat. 
Lokalrådet sender en stor tak til holdet der stod bag det, og håber som 
nævnt at noget lignende kan arrangeres igen.  
Vi glæder os også over de mange pårørende, ikke mindst de søskende, der 
kom til julehyggedagen. Selvom der blev trangt både i Tranekær og i 
salen, hvor Svalebo og Vibehuset spiste, oplevede de fleste det som en 
meget god og hyggelig dag med god tid til samtale mellem beboere, 
medarbejdere og pårørende. Vi vil dog overveje noget praktisk hjælp i 
salens køkken, så alle medarbejdere kan deltage i samværet. Udgifterne til 
mad og drikke for beboere og pårørende er hidtil blevet fordelt mellem alle 
beboere, og lokalrådet støtter denne praksis. 
Årsmødet 2016 planlægges efter samme model som 2015. Hans-Ib og 
Grethe er på valg og ønsker efter mange år at forlade lokalrådet. Vi ønsker 
fortsat en beboerrepræsentant fra hvert hus, hvis det er muligt.  Hans-Ib 
og Grethe indkalder kandidater fra Vibehuset og Tranekær. 
Planlægningen af Marjatta’s julebasar 2016 begynder snart. Ideer er 
meget velkomne. Lokalrådet ser gerne at de pårørende får mulighed for at 
påtage sig nogle afgrænsede opgaver (fx nogle timer i en salgsbod eller 
cafe).  
Som opfølgning på KIK-festivalen afholdes der snart inspirationsmøde 
om næste KIK-festival i 2017, og fra SampoVig deltager mindst 1 
beboerambassadør i dette. 
 
7. Næste møde i lokalrådet 
Vi reserverer et møde i april, men foreløbig uden fast dagsorden. 
 

8. Eventuelt 

Intet at bemærke. 

 
Til kalenderen: 
Næste lokalrådsmøde tirsdag 12. april 2016 kl 15 – 17.30 
Støttefondens Årsmøde  XXXXXXX 
SampoVigs Årsmøde lørdag 21. maj  

 



 

 

Med venlig hilsen 

 

Sonny Ferm & Jørgen B. Svendsen 

 

Bilag: Uddrag af lokalrådsreferat 4/4-2013 

 

Erfaringen med internet-adgang er foreløbig at de fleste beboere har 
behov for hjælp fra en medarbejder for at finde det de ønsker og undgå 
internettets mange fælder.  
Brug af computere og internet-adgang er derfor ikke kun et teknisk 
spørgsmål, men også et spørgsmål om hvordan vi bedst bruger 
medarbejdernes og beboernes tid. 
På den baggrund har vi foreløbig disse rettningslinier, der løbende vil blive 
overvejet i lyset af både den tekniske og den pædagogiske udvikling på 
området: 
1. Vi ønsker generelt at skabe et terapeutisk miljø, der styrker beboernes 

udvikling og netværk.  
2. Internet-adgang og anden ny teknologi skal derfor vurderes og 

prioriteres ud fra dette hensyn.  
3. Beboere der har behov for og ønske om internet-adgang, bør have dette 

under betryggende vilkår. For mange beboere vil det kræve hjælp og 
guidning fra medarbejderne, og denne aktivitet må derfor afvejes i 
forhold til andre aktiviteter. 

4. Beboerne skal hjælpes til at bevare deres sociale kontakter både inden 
for og uden for SampoVig. Det kan betyde hjælp til telefonopkald og 
videotelefoni (skype o.l.), men også til at være nærværende i bostedets 
sociale miljø.  

5. Alle bør være opmærksomme på nye pædagogiske muligheder fx i form 
af træningsprogrammer. 

6. Omfanget af stråling i boenhederne skal begrænses. 
 
Ud fra disse overvejelser mener vi foreløbig at behovet for internet-adgang 
bedst dækkes ved en kombination af fastkabel og mobile opkoblinger, og 
at det ikke er hensigtsmæssigt eller nødvendigt med en permanent og 
generel adgang til trådløst netværk (wi-fi) i boenhederne. 

 


