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Referat fra Lokalrådsmøde 3. september 2019. 
 

 

Lokalrådet havde fornøjelsen af at byde velkommen til Mia Husted – mor til Laura fra 

Lærkegården. Vi er rigtig glade for at Mia har taget hvervet på sig, og vi er også glade for et 

fuldtalligt lokalråd. 

 

     Punkt 1 - Nyt fra SampoVig 
Nye ledere 

Vi skulle have præsenteret vores nye gruppeleder i Vibehuset, men set i lyset af vores 

sundhedsfaglige udfordringer, deltog Rise i stedet på medicinkursus. Rise præsenteres derfor 

på næste Lokalrådsmøde. 

Forstander for værkstederne; Kristoffer Petersen, havde i forkant af mødet fremsendt 

information vedr. værkstedsleder Mette Hirsch, som efter gensidig forståelse sluttede i sin 

prøveperiode. Informationen blev taget til orientering. 

Der er allerede ansat ny værkstedsleder til SampoVigs værksted. Hun hedder Tine Sundø og 

starter 1. oktober. 

Tranekær/Uglebo har også fået ansat ny gruppeleder. Her er posten besat af Marianna 

Knaack, og hun starter allerede 15. september. 

Vi glæder os stort til at byde de to nye ledere velkomne på SampoVig, og håber at vores nye 

ledere også har mulighed for at deltage på næste møde i Lokalrådet. 

     

http://www.marjatta.dk/


Medarbejderomsætning på SampoVig 

Lokalrådet blev orienteret om den personaleomsætning vi har haft på SampoVig, da der i det 

forgangne år har været større udskiftning i medarbejderstaben, end det vi har været vant til. 

Der er flere årsager til gennemstrømning, og ingen generel grund. Ledelsen nævnte blandt 

andre disse årsager: Der er øgede udefrakommende krav (især på sundhedsområdet), som 

stiller større krav til faglighed. Ligeledes er der generelt behov for opkvalificering og fokus 

på at sikre større andel af uddannet personale. 

Nogle medarbejdere rokerer på Marjatta, og nogle medarbejdere rokerer internt på 

SampoVig. Det ser vi som et sundhedstegn. Nogle enkelte er headhuntet til stillinger i det 

private arbejdsliv, som de ikke har kunnet sige nej til. 

 

Lokalrådets drøftelse gik på vigtigheden af at sikre kontinuitet, ligesom værdien af lange 

relationer blev påpeget. Der er gensidig forståelse af, at der hele tiden tilstræbes en balance 

mellem kontinuitet og udvikling. Lange relationer er ikkenødvendigvis i sig selv det bedste 

for beboerne, forstået på den måde, at det ikke kan stå alene. Der er enighed om vigtigheden 

af, at vores beboere ikke bliver historieløse, men også at dette kan sikres på mange måder. 

Der er på trods af udskiftning i medarbejderstaben, fortsat masser af kontinuitet for 

beboerne; Marjattas rytmer mv. og de livslange relationer beboerne imellem. 

Forældresiden har forståelse for behov for opkvalificering og for at nogle medarbejdere 

ønsker nye udfordringer, men har et stort ønske om mere info vedr. nye pædagogiske 

strategier. Det vi ledelsen meget gerne efterkomme, og er fuldstændig enige i vigtigheden af 

at formidle tryghed til pårørende, når der er omskiftning i personalet!Der er forskel på hvad 

vi ser i hverdagen på SampoVig og den oplevelse/bekymring pårørende kan stå tilbage med. 

På SampoVig ser vi beboere i trivsel; beboere som er helt enormt gode til at tage imod nye 

mennesker omkring sig, og er trænede i at danne nye relationer. Udfordringen ligger i at få 

formidlet dette til pårørende, og skabe den fornødne tryghed. 

 

 

 

Øgede sundhedsfaglige krav. 

Som orienteret om på Årsmødet, så stiller de sundhedsfaglige krav os i en ny situation. De 

nye krav er kommet for at blive, og samtlige medarbejdere skal leve op til dem. 

Vi har haft tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed; både på SampoVig og flere andre steder 

på Marjatta. Det er en ny udfordring vi skal rustes til, og som vi pt. bruger mange ressourcer 

på. Efterhånden som vi får arbejdet os ind i den nye terminologi, giver det rigtig god 

mening. Det handler om vores beboeres sundhedsfaglige tryghed. 

 

Kort status på byggeri. 

Byggeriet kræver en garanti fra Region Sjælland, og den behandles i regionsrådet 23. 

september. Vi forventer et ja. Stevns kommune er anmodet om at lave en lokalplan og der er 

borgermøde 30. september.  

Vi entrerer med Arkitektfirmaet HS. Endelig skal byggeriet i udbud, og hvis alt går som det 

skal, er byggeriet klar til indflytning ultimo 2020. 

 

Kompetenceudvikling. 

SampoVigs interne opkvalificeringsforløb starter op i september. Alle medarbejdere og 

ledere fra både huse og værksted deltager. Der bliver i alt 8 moduler – i alt 8 

undervisningsdage pr. medarbejder. Modulerne er spredt over efterår og forår, og er 



udarbejdet på en sådan måde, at det indeholder både teori og praktisk træning og udvikling 

af fælles helsepædagogisk sprog.  

 

Status hjemmeside.  

Vi skal have fundet en ny redaktør. Ledelsen tager spørgsmålet med til kommende 

Fællesmøde – vores møder mellem SampoVigs samlede medarbejdergruppe og ledelse. 

Hvis der ikke melder sig en kandidat, har to pårørende tilbudt sin hjælp, og endelig løsning 

lander vi på næste møde i Lokalrådet. 

 

Opdatering af køreplan.  

Gældende køreplan sendes ud separat. 

 

 

 

Punkt 2 - Lokalrådets rolle og arbejdsform. 
Med baggrund i Lokalrådets konstituering, gennemgik Formanden den gældende 

Forretningsorden for Lokalrådet. 

 

Formanden fremhæver specielt, at de 4 repræsentanter fra husene principielt repræsenterer 

beboerne, og at det derfor er beboernes interesser der er lokalrådets ledetråd. 

Videre præciseres det, at lokalrådet er rådgivende i forhold til retningslinjer for SampoVig.  

Lokalrådet skal tage højde for, at beboerne er stemmeberettigede deltagere i årsmødet, og 

skal tilrettelægge under hensyn til dette. 

Personalespørgsmål, økonomi og andre driftsmæssige forhold, ligger udenfor Lokalrådets 

virkeområde.  

Formanden for Lokalrådet ønsker præciseret, at ”Lokalrådet (modsat den tidligere 

lokalbestyrelse) ikke har noget formelt ansvar for personale, budget, regnskab eller andre 

driftsmæssige forhold, men derimod et uformelt ansvar for at samarbejde om det gode liv på 

SampoVig” 

 

Forretningsordenen for Marjattas Lokalråd, er pt. under revidering i Driftsfondens 

bestyrelse. SampoVigs Lokalråd har, på linje med andre voksencentres Lokalråd, ønsker i 

forbindelse med den nye udgave.  

Når ny forretningsorden foreligger, formidles den ud via Lokalrådene 

 

Punkt 3 - Arrangementer. 
Status på søskendedag.  

Indholdet i søskendedag er drøftet på Beboerrådsmøde, og indbydelse er sendt ud til 

søskende. Vi aftalte at indbydelse også sendes til pårørende, for at sikre at alle søskende får 

tilbuddet. Måske er der søskende, som vi ikke har på vores liste. 

Terje Erlandsen, leder af Uddannelses og Kulturcenter Marjatta, har fremsendt forslag til 

søskendedag på Bredeshave, hvor der inviteres søskende på tværs af Marjattas tilbud. 

 

Høstkomsammen.  

Høstkomsammen er også arrangeret af beboerrådet.  

I den forbindelse blev der stillet forslag om indsamling til ”en lille ting” til deltagerne i 

beboerrådet. Vi vil gerne anerkende og markere deres store indsats. 

 



Temamøde om værgemål. 

Det blev kort drøfter hvorvidt vi skal forsøge at arrangere temadag vedr. værgemål. Vi 

undersøger nærmere, og beslutter på et senere tidspunkt. 

 

Punkt 4 - Ideer til Marjattabladet.  
Marie Jakobsen – gruppeleder på lærkegården, har skrevet to artikler til det kommende blad. 

Vi glæder os til at læse om SampoVigs deltagelse i Kik-festivalen og SampoVigs netop 

afviklede idrætsdag. 

 

 

Eventuelt. 

 

 

På vegne af Lokalrådet 

Jeanette Stærk Larsen og Jørgen Svendsen. 
 

 


