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Referat af Lokalrådsmøde torsdag 12. januar 2017 kl. 13.30-16.30 

 

Rolle Navn Tilstede Afbud 

Beboerrepræsentant Søren Mortensen, 

Næstformand, ordstyrer 

X  

Birger Skov-Hansen X  

Marianne Guldbek X  

Inge Lise Holmgren X  

Antroposofisk uddannet Bernhard Schmitz Pkt 2-8  

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 

inviteres efter behov 

Fie Watson Hansen 

Simon Højris Bendtsen 

      X 

      X 

 

 

Kopi til alle gruppeledere 

 

Referatet lægges snarest på forældresiden. 

 

1. Orientering om livet på SampoVig 

Forberedelserne til årets KIK-festival i uge 26 på Fuglsøcentret, Djursland, er i 

fuld gang.  KIK står for Kunst, Idræt og Kultur. Marjattas Paul Klarskov har lavet 

manuskript til Snedronningen, og der øves allerede på de 7 motiver, der skal 

samles til en fælles forestilling når alle mødes på Fuglsøcentret.  

 

SampoVigs eget kunstprojekt 2017 er så småt under forberedelse i værkstedet, vi 

glæder os til at høre mere fra Lidia om dette. I mellemtiden har nogle beboere 

været med på et lille malehold, hvor der også blev tid til at snakke om stort og 

småt. 
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Fie Watson Hansen, ny gruppeleder på Tranekær, introducerer sig selv. Fie har 

altid arbejdet med pædagogiske opgaver, bl.a. på en rideskole, og senest 10 år 

som leder af en Steiner-børnehave i Køge.  Erfaringerne er undervejs suppleret 

med pædagog- og lederuddannelse.  Fie bor på Stevns og har 3 voksne 

børn/plejebørn.   

 

Fie fortæller om forløbet omkring Kaspers død. I samråd med familien lykkedes 

det at beholde Kasper på Tranekær også i den sidste svære tid med god forståelse 

fra egen læge og noget støtte fra hjemmeplejen. Takket være en ekstra indsats fra 

alle på Tranekær blev det et trygt og roligt forløb, hvor alle beboere fik lejlighed 

til at tage afsked med Kasper i de kendte rammer. Lokalrådet udtrykker stor ros af 

forløbet, som giver tryghed ved tanken om det livslange tilbud inden for Marjatta.  

 

Simon Højris Bendtsen har nu været gruppeleder for både Vibehuset og 

Lærkegården i tre travle måneder.  Simon har bl.a. prioriteret at sætte sig ind i alle 

beboeres situation og handleplaner, og der er indført en team-struktur, hvor tre 

teams på 5 medarbejdere hver især deler opgaverne i forhold til 5 beboere.  Der 

holdes tværgående personalemøder og husmøder hver anden uge som støtte for 

samarbejdet på tværs. Selvom det er meget tidligt at evaluere, er det oplevelsen at 

den nye struktur er godt på vej. Søren har som beboerrepræsentant talt med 

beboerne på Lærkegården, der ikke udtrykte nogen bekymringer ved 

forandringen.  

 

Marjattas nye hjemmeside er nu i luften, men der er endnu ikke kommet indhold 

på de interne beboersider. Alle pårørende vil få information om login med mere, 

når det er på plads.  

 

2. Status på Værdigrundlag 

SampoVigs input er som planlagt indarbejdet sammen med input fra 

medarbejdere og beboere i det endelige fælles værdigrundlag for Marjatta.  Hele 

værdigrundlaget udkommer snart som et samlet hæfte på næsten 60 sider, der vil 

være det daglige arbejdsredskab for ledere og medarbejdere. Derudover arbejdes 

der på en væsentligt kortere kommunikationsudgave, der retter sig mod både 

nuværende og kommende pårørende, myndigheder og andre interesserede udefra. 
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De overordnede værdier forventes (som hidtil) at være stabile, mens det mere 

detaljerede handlegrundlag løbende skal overvejes og opdateres. 

 

3. Behov for tilpasning af bygninger 

I fortsættelse af drøftelsen fra de sidste møder (se senest referat af 21/9-2016) 

orienterer Sonny om planer og ønsker.  

 

Der er nu igangsat ombygning med henblik på: 

- Nye boliger i Uglebo til beboere med særligt behov for uforstyrrethed, 

- Ny bolig i Emans hus til en beboer, der kan bo relativt selvstændigt, 

- Flere terapilokaler i Emans hus. 

Lokalrådet er godt tilfreds med den gode udnyttelse af bygninger og de nye 

muligheder, det giver. 

  

Målet er at etablere Uglebo som en selvstændig § 108 enhed med eget personale 

(dog således at der er en fælles vågen nattevagt med Tranekær). Dette vil give 

mulighed for en passende medarbejdernormering og en tilsvarende grundtakst, 

men skal først godkendes af Region Sjælland og de visiterende kommuner.  

 

Sammen med den ledige plads efter Kasper i Tranekær giver det mulighed for 

udflytning af 4 beboere, og ledelsen er i dialog med Skolehjemmet om dette.  

Der er mange brikker, der gerne skal passe sammen, udover beboernes behov og 

ønsker skal også bevillinger, medarbejdere og eventuelle ombygninger passes 

sammen.  

 

Med hensyn til de eksisterende boliger foreslår Lokalrådet stadig at prioritere: 

 indvendig modernisering  af Lærkegården, 

 bedre arbejdsforhold og handicapvenlighed hos de mere 

plejekrævende beboere i Svalebo og Tranekær, 

 mulighed for eget bad/toilet til alle beboere på længere sigt. 

 

Denne prioritering er i god overensstemmelse med den samlede renoveringsplan 

for hele Marjatta-fællesskabet, som Bernhard orienterer om.  Tidshorisonten vil 
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som sædvanlig være afhængig af fondens økonomi, herunder de støttebidrag 

fonden modtager.  

 

4. Udviklingsområder for SampoVig i 2017 

Med udgangspunkt i debatoplægget, som blev godkendt på årsmødet, drøfter vi 

hvordan vi prioriterer og arbejder med de 4 udviklingsområder i 2017: 

 Indflydelse på eget liv (herunder kendskab til egen livshistorie), 

 At vokse hele livet,  

 At bevare sundheden og  

 At dyrke netværket. 

 

Umiddelbart kunne de pårørende måske særligt involveres i et projekt om 

livshistorier. Sonny fortæller om gode erfaringer med at udarbejde livshistorier, 

men også at det kan være svært at få historien samlet til et færdigt dokument. Inge 

Lise viser et meget fint eksempel med Andreas’ livsbog. Vi er enige om at vi 

gerne vil give de pårørende, der har lyst, et tilbud om at komme i gang 

(inspiration til indhold, tekniske muligheder mm). En initiativgruppe bestående af 

Inge Lise, Sonny og Jørgen kommer med forslag til dette. 

 

Vi er også enige om at arbejde med Sundhed (herunder Mariannes erfaringer fra 

samarbejdet med det offentlige sundhedsvæsen), mens vi har brug for mere tid til 

at drøfte øvrige emner. Vi fortsætter dette emne på et ekstraordinært møde 10/2 

kl. 10-12. 

5. Orientering om SampoVigs økonomi 

En meget foreløbig opgørelse af SampoVigs forbrug i 2016 tyder på at det holder 

sig noget under budgettet. For Marjatta som helhed er der god balance for selve 

året 2016, men da der er et lille underskud fra forrige år at indhente kræves der 

stadig stor påpasselighed i 2017.  

Sonny har modtaget budget for 2017 fra regionen, men på grund af regionens 

kontoplan er det ikke umiddelbart overskueligt og drøftes ikke.  

 

Vi afventer nu den detaljerede budgetopfølgningsrapport for 2016 og fastholder i 

øvrigt beslutningerne fra sidste møde: 
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Lokalrådsmedlemmer og særligt interesserede pårørende er velkomne 

til at se budgetopfølgningsrapporterne – trods de forbehold, der er 

nævnt ovenfor. Formålet er ikke at behandle driftsøkonomi i 

lokalrådet, men blot at sikre den ønskede gennemsigtighed i 

økonomien. Spørgsmål til økonomien kan fortsat rettes til 

forstanderen, der så må vurdere om administrationen skal involveres i 

besvarelsen. Mere principielle retningslinjer for arbejdet på 

SampoVig kan fortsat drøftes i lokalrådet. 

 

På SampoVigs årsmøde fremlægges et samlet overblik over budget og 

faktisk forbrug til almindelig orientering. Thomas Crone fremlagde 

sidst et forslag til dette. Vi finder detaljeringsniveauet passende, men 

vil gerne have tydeliggjort balancen mellem forbrug og budget. Vi 

forventer at et revideret forslag kan drøftes på næste møde. 

 

6. Arrangementer 

Vi er enige om julebasaren på Bredeshave var meget vellykket og udgør et vigtigt 

samlingspunkt for beboere, medarbejdere, pårørende og andre med interesse for 

Marjatta. Særligt beboerne på Skolehjemmet er blevet inddraget meget mere efter 

flytningen af basaren fra Holte.   

Sonny gør opmærksom på at det store arrangement kan være overvældende for 

nogle af de mere sensitive beboere. Vi ønsker naturligvis at flest muligt kan 

deltage, eventuelt kan besøget lægges sidst på dagen, hvor der er mere ro.  

 

Lotteriet kom sent ud i år på grund af den nødvendige polititilladelse. Generelt 

oplever vi at skrabekalenderne har været lidt svære at sælge, måske på grund af 

stykprisen, måske fordi der er mange andre lignende indsamlinger. Daglig ledelse 

vil overveje dette til næste år.  

 

SampoVigs julekomsammen blev en fin dag, ikke mindst på grund af julespillet, 

som vi kan takke Charlotte og Göran for sammen med spillerne, hvoraf nogle 

havde en ganske personlig opfattelse af deres rolle. Men hvem kan egentlig også 

vide om ærkeenglen skulle kysses, eller om hyrderne så fjernsyn på marken:-). 
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Mange ståpladser og lidt trange spiselokaler trak tilsyneladende ikke ned i 

stemningen, som vi opfatter som rigtig god. 

 

Beboerrådet var glade for høstudflugterne i eftersommeren, men ville alligevel 

også gerne have en samlet høstfest på SampoVig. Vi vil overveje om det kunne 

hænge sammen i år, hvis lokalråd og pårørende stod for arrangementet. 

 

7. Næste møde 

Ekstraordinært møde 10/2 om udviklingsområder i 2017, herunder eventuelt 

temadag for pårørende. 

 

Ordinært møde 6/4 med henblik på planlægning af årsmøde med mere. 

 

8. Eventuelt 

Marianne gør opmærksom på det seneste nummer af tidsskriftet Kairos, hvor 

Marjatta’s medarbejdere har givet mange bidrag, der belyser tankerne bag det 

daglige arbejde med beboerne. 

Man kan læse mere og tegne abonnement på bladets hjemmeside: 

http://tidsskriftkairos.wixsite.com/kairos 
 

 

Til kalenderen: 

 

Fredag 10. februar 10-12 Ekstraordinært lokalrådsmøde 

Torsdag 6. april 13-16 Lokalrådsmøde 

Lørdag 20. maj ca. 10-15 Årsmøde SampoVig 

Lørdag 7. oktober ca. 10-15 Søskendedag 

 

Med venlig hilsen 

 

Sonny Ferm & Jørgen B. Svendsen 

http://tidsskriftkairos.wixsite.com/kairos

