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Referat af Lokalrådsmøde torsdag 8. marts 2018 kl. 13-16 
 
Rolle Navn Tilstede Afbud 

Søren Mortensen, 
Næstformand, ordstyrer 

X  

Birger Skov-Hansen X  
Marianne Guldbek  X 

Beboerrepræsentant 

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 
inviteres efter behov 

   

 
Kopi til alle gruppeledere 
 
Referatet lægges snarest på beboersiden på www.marjatta.dk . 
 

1. Orientering om livet på SampoVig 

 
Fem beboere fra Lærkegården og Nattergalen er vendt hjem fra en lille uge i 
Grønland med nordlys, hundeslædekørsel og op til 33 graders frost. Og syntes så 
godt om turen, at de er klar til at tage af sted igen, når lejlighed byder sig. 
I mellemtiden er det nye køkken på Lærkegården blevet næsten færdigt. 
 
Tranekær får ny gruppeleder pr 1.august, det bliver Camilla Pilnov, der til 
sommer afslutter Marjattas 4-årige pædagoguddannelse.   
Vi inviterer Camilla til at præsentere sig selv ved SampoVigs årsmøde. 
 
Der er indkommet flere ansøgninger til forstander-stillingen, hvor 
ansøgningsfristen udløber 18. marts. Ansættelsesudvalget består af 
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gruppelederne, en medarbejderrepræsentant og Marjattas daglige ledelse, der i 
anden samtalerunde suppleres med Støttefondens formand.  
 
SampoVig forventer et mindre merforbrug i regnskabet for 2017, blandt andet 
på grund af beboere med særlige behov, der kun delvis dækkes ind af kommunale 
betalinger. 
 
Marjattas værksteder har afholdt den første af to fælles temadage om fremtidig 
strategi. Baggrunden er blandt andet nye behov med flere og ældre brugere.  På 
baggrund af temadagene besluttes eventuelle justeringer i værkstedernes tilbud. 
Der kan f.eks. blive tale om at løse serviceopgaver uden for Marjatta, som det i 
øjeblikket drøftes med det kommende museum for glaskunst i Præstø.  
 
De nye afgangstider i besøgsweekenden er blevet vel modtaget, og de ser ud til 
at fungere efter hensigten, som var at give en mere rolig fredag eftermiddag og 
undgå den sene ankomst for nogle beboere. 
 
Bernhard orienterer overordnet om medarbejdernes uddannelsesniveau: Mere 
end halvdelen af medarbejderne er typisk pædagoguddannede. Alle medarbejdere 
deltager i et Marjatta-introduktionskursus, faste medarbejdere derudover i et 5x2 
dages kursusforløb, og der kan derefter bygges videre med flere forskellige 
uddannelsestrin alt efter interesse og jobfunktion.  
 
2. Nye regler for betalt ledsagelse på ferier 
Marjatta yder fortsat ledsagelse på ferier i 5-7 dage om året uden beboerbetaling. 
Med den nye lov får beboerne mulighed for derudover at tilkøbe ferieledsagelse, 
hvis det kan indpasses i arbejdsplanerne uden ulempe for de tilbageværende 
beboere. Det kunne for eksempel blive aktuelt for beboere, der ønsker en længere 
samlet ferie, eller for beboere, der både ønsker et ferieophold og deltagelse i 
Syng-Dig-Glad, KIK eller lignende arrangementer. 
Reglerne gælder kun ferieophold med overnatning. Nødvendig ledsagelse til 
fritidsaktiviteter, sygehus mm ydes fortsat uden beboerbetaling. 
Den ekstra ledsagelse betales med en fast takst på p.t. 1950 kr. per medarbejder 
per døgn plus 400 kr. på søndage, og hertil kommer almindelige 
rejseomkostninger. 
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Man kan læse mere om de nye regler på LEV’s hjemmeside: 
https://www.lev.dk/nyheder/2018/februar/hvad-skal-du-huske-hvis-du-vil-koebe-
ferieledsagelse , 
og man er selvfølgelig velkommen til at spørge gruppelederne, hvis man har 
konkrete spørgsmål om ledsagelse. 
Ønsker man at benytte den nye tilkøbsmulighed kan det være fornuftigt at afsætte 
et beløb i administrationsaftalen, så ferien kan prioriteres i forhold til andre 
udgifter. 
 

3. Status på tilpasninger af bygninger og indflytninger 

 
En eventuel ny bolig på Lærkegårdens 1.sal (nuværende kontorlokaler) søges 
godkendt som en ny enhed med sin egen faste takst, da det nuværende system 
med kortfristede tillægsbevillinger betyder usikkerhed for både beboere, 
SampoVig og betalingskommuner. 
På lidt længere sigt arbejdes der mod at aftale flere faste takstniveauer også for 
de eksisterende boliger. 
 
I Uglebo ser det stadig ud til at de mere rolige rammer har en klar gavnlig effekt 
på beboerne. Den vågne nattevagt i Tranekær tilser Uglebo hver anden time, og 
der har ikke været urolige episoder.  
 
Værkstedet har p.t. 1 ledig aktivitetsplads, der eventuelt kan besættes med en 
ekstern bruger. Der er samtidig 1 ledig bolig, som snart forventes besat, da det 
samlede boligbehov i Marjatta-fællesskabet stadigt stiger. 
 
4. Arrangementer 
Lokalrådets medlemmer inviteres på inspirationsbesøg hos de unge beboere på 
Marjatta Fredskov og de ældre beboere i det nye Sagahus i Vindbyholt. 
 
I samråd med Beboerrådet holder vi igen i år et samlet høstarrangement på 
SampoVig den første lørdag i september. Stadig som et sammenskudsgilde, men 
nu på den måde at hver voksen deltager bidrager med ca. 100 kr. til mad og 
drikke, som festudvalget indkøber. Festudvalget består af Inge Lise Holmgren og 
Mette Nielsen. 
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Vi planlægger et nyt ’kør-hjem’-møde op til besøgsweekenden 15. juni efter 
samme model som Livshistorie-eftermiddagen, der gav anledning til en god 
samtale mellem de pårørende. Der vil være et oplæg om Marjatta’s 
helsepædagogiske tilgang og en drøftelse af hvad det betyder for de pårørende. 
Søren, Sonny og Jørgen arrangerer og invitation udsendes snarest.  
 
Årsmødet tilrettelægges efter samme model som de seneste år. Sonny og Jørgen 
udarbejder detailprogram for dagen.  
 

5. Næste møde 

Lokalrådet mødes igen ved årsmødet, og derefter torsdag 20. september 2018 kl 
13-16. 
 

6. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
 

Til kalenderen i 2018: 

Lørdag 14. april  10 – ca 14 Fondens årsmøde Bredeshave 
Lørdag 26. maj   ca 11-15 SampoVig årsmøde 
Torsdag 14. juni Inspirationstur for lokalrådets medlemmer 
Fredag 15. juni Kør-hjem møde for pårørende 
Lørdag 1. september Høstarrangement 
Lørdag 6. oktober Søskendedag 
Søndag 25. november Julebasar Bredeshave 
Lørdag 8. december Julekomsammen SampoVig 
 
Med venlig hilsen 
 
Sonny Ferm & Jørgen B. Svendsen 


