
 

 

Referat af Lokalrådsmøde tirsdag 12. april 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  

Øvrige gruppeledere Lone Svenningsen 

Simon Højris Bendtsen 

René Jakobsen 

X 

X 

 

 

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 

Arbejdet med Marjattas fælles Værdi-, mål- og handlegrundlag har fyldt 
meget for både medarbejdere og beboere siden sidst, se mere nedenfor 
under punkt 2. 
Ferieture planlægges ligesom de sidste år i samråd med beboerne for de 
enkelte beboere eller mindre grupper, f.eks. en fælles tur for de 
kærestepar, der ønsker det.  
Forstanderboligen Uglebo bliver ledig, da Sonny har fået hus i Faxe 
Ladeplads. Den fremtidige anvendelse af Uglebo drøftes med Marjattas 
ledelse, men intet er besluttet endnu. En mulighed er at Uglebo kunne 
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blive mere individuelle boliger for beboere med dette behov. Uglebo vil 
indgå i overvejelserne om en eventuel udbygning af SampoVig, der p.t. 
afventer det nødvendige økonomiske råderum. 
Driftsøkonomien for SampoVig ser ud til at være nogenlunde i balance, 
men den samlede økonomiske situation for Marjatta kræver stadig 
påpasselighed. Der kan forventes et opdateret økonomisk overblik til 
årsmødet. 
Beboerrådet går ind i fælles arrangementer med stort engagement. 
Rådet afprøver forskellige arbejdsformer med og uden deltagelse af 
medarbejdere. Beboerrådet inviteres til at fremlægge beretning og aktuelle  
emner på årsmødet.  
Planlægning af KIK-festival 2017 i uge 26 er nu så langt, at der er aftaler 
med Poul Klarskov om at arbejde med H.C. Andersens Snedronningen. 
Deltagelse vil som sædvanligt være op til den enkelte beboers interesse.  
Tilfredse og stabile medarbejdere er en vigtig forudsætning for et godt 
miljø på SampoVig, og derfor glæder lokalrådet sig også over at initiativet 
til medarbejderfester har haft stor deltagelse og vist et godt 
sammenhold. 
Som tidligere nævnt er det lovpligtigt at indberette al magtanvendelse. 
Svalebo har haft besøg af Arbejdstilsynet med henblik på at vurdere 
indsatsen omkring magtanvendelse. Efter mødet har Arbejdstilsynet 
meddelt, at de ikke har bemærkninger, og at Svalebo tildeles en grøn 
smiley. 
  
2. Behandling af Marjattas Værdigrundlag på SampoVig 
Beboerne har involveret sig i arbejdet med en opdatering af 
Værdigrundlaget i form af daglige diskussioner over 2 temauger, med 
inspiration fra Socialstyrelsens debatmateriale om selvbestemmelse og 
indflydelse på eget liv (som kan ses på 
http://socialstyrelsen.dk/nyheder/2016/kursusmateriale-
medborgerskab-til-voksne-med-udviklingshaemning). 
Værkstedet er tovholder på denne proces, der har givet anledning til 
mange gode tanker og spørgsmål. Arbejdet med beboerne fortsætter i den 
kommende tid. Lokalrådet inviterer til at forløbet og repræsentative 
udsagn fra beboerne (gerne i form af videoklip) præsenteres ved årsmødet. 
De pårørende var inviteret til at give deres input til værdigrundlaget ved 
pårørendekonferencen 12. marts. Det blev en meget levende dag med god 
dialog og mange deltagere, ikke mindst fra Skolehjemmet. Forældrene i 
lokalrådet vil nu gennemgå de mange input fra dagen for at udvælge 
emner, der er særligt vigtige for SampoVig. Disse emner vil vi fremlægge 
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på årsmødet som oplæg til en diskussion af værdigrundlaget, og herefter 
vurdere behovet for en særlig temadag om udvalgte emner. 
Medarbejderne har siden 2015 arbejdet med at give input til en 
opdatering af værdigrundlaget. Tanken er, at input fra beboere, pårørende 
og medarbejdere samles til en endelig beskrivelse af det fælles 
værdigrundlag i løbet af efteråret.  
 
3. Planlægning af årsmøde 2016  
Vi vil gerne have god tid til en dialog om værdigrundlaget på årsmødet. 
Derfor tilpasser vi programmet for årsmødet, sådan at: 

- præsentation af beboernes forløb og input til værdigrundlag 
erstatter den musikalske indledning helt eller delvis, 

- beretningerne fra formand, forstander og værkstedsleder primært 
aflægges skriftligt, 

- der efter den formelle del af årsmødet er god mulighed for en mere 
uformel diskussion af værdigrundlaget under spisningen. 

 
Lokalrådet noterer med stor tilfredshed, at der har meldt sig to gode 
kandidater fra søskende-generationen som nye beboerrepræsentanter i 
Lokalrådet: 

- Marianne Guldbek (søster til Bo i Vibehuset) 
- Birger Skov-Hansen (bror til Gitte i Tranekær) 

Lokalrådet indstiller de to til valg på årsmødet. 
 
4. Næste møde i lokalrådet 
Lokalrådet mødes kort på årsmødedagen for at konstituere sig og aftale 
næste møde (formentlig i juni). 
 

5. Eventuelt 

Høstarrangementer planlægges ligesom sidste år individuelt i husene, og 

der vil snart komme invitationer til disse. 

 
Til kalenderen: 
Støttefondens Årsmøde  lørdag 30. april kl 14.30 på Bredeshave 
SampoVigs Årsmøde lørdag 21. maj ca. kl. 10-15 

 
Med venlig hilsen 

 

Sonny Ferm & Jørgen B. Svendsen 


