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Referat af Lokalrådsmøde tirsdag 19. november. 

 

Rolle Navn Tilstede Afbud 

Beboerrepræsentant Søren Mortensen, 

Næstformand 

x  

Hardy Petersen x  

Inge Lise Holmgren x  

Mia Husted. x  

Repræsentant udpeget af 

Driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen 

Formand 

x  

Antroposofisk udpeget 

medlem. 

Terje Erlandsen x  

Forstander Jeanette Stærk Larsen x  

Værkstedsleder Tine Normann Lange x  

Gruppeleder Mette Nielsen x  

Gruppeleder Marie Jakobsen  x 

Gruppeleder Rise Vilbøl x  

Gruppeleder Marianna Knaack Eenberg x  

 

Kopi til alle gruppeledere 

 

Referatet lægges på beboersiden på www.marjatta.dk . 

 

Nyt fra SampoVig. 
Præsentation af gruppeledere. 
Vi havde tre nye gruppeledere til at præsentere sig selv. Rise - gruppeleder i Vibehuset har 
været her længe, men deltager i sit første Lokalrådsmøde. Rise er Skolelærer, og har haft 
opstartet et specialtilbud for elever med autisme på sit tidligere job. Rise fortæller at hun er 
stille og roligt rykket ind på ledelsesopgaven. Som ung var Rise på Camphill, så 
Steinerpædagogik har hun altid fundet interessant. Rise beskriver hvordan man ikke kan blive 
andet end glad af at møde ind på Sampovig, hvor hun bliver mødt med åbne arme hver dag. 
Hvor ellers bliver man det? Der er mange opgaver, men hovedfokus er at beboerne har det 
godt, og så skal resten nok komme. 
 
Derefter præsentation af Marianna, som er ny gruppeleder i Tranekær og Uglebo. Marianna 
kommer også fra skoleverdenen, og er pædagogisk uddannet med ledelsesmæssig 

http://www.marjatta.dk/
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overbygning. Marianna har masser af erfaring fra vores beboergruppe, bare i 
børnehavealderen. Marianna er netop flyttet til Stevns og har også tidligere boet på Stevns, 
hvor hun altid har kigget herind, og tænkt at dette er et godt sted. 
Til sidst i præsentationsrækken, gav Tine – ny værkstedsleder en præsentation af sig selv. Tine 
er pædagog og psykoterapeut og næsten færdig med Diplomuddannelse i ledelse. Tine har 
tidligere arbejdet med mennesker med udviklingshæmning, og har mange forskellige jobs bag 
sig. Tine er rigtig glad for at være her og føler sig godt modtaget. Tine fortæller at værkstedet 
er i proces, og der skal findes ud af hvilke værksteder der skal være. Køkken, te produktion, 
have- brændeværksted kører. Hjerterummet bliver til tekstilrummet fremadrettet, og der 
arbejdes med uld pt. Der er ønsker om at åbne væveværkstedet, ligesom træværkstedet skal 
genåbnes.  
En nærmere orientering omværkstedets tilbud og udviklingsplaner kommer på et 
Lokalrådsmøde ved en senere anledning. 
 
Nyt fra beboerrådet. 
Beboerrådet har evalueret høstfesten, og lige nu snakkes der meget om SampoVigs nye 
byggeri. Mest af alt handler snakken i beboerrådet lige pt. dog om projekt Grønningen (læs 
mere om det nedenfor). Hvad ønsker beboerne sig? Det er beboernes ønsker, der kommer til 
at danne baggrund for hvordan projektet skal udvikle sig løbende.  
Der tales også om julekomsammen - hvordan og hvorledes med mad og så videre.  
Mette gruppeleder fortæller, at de øver dette med at “kan I huske hvad vi snakkede om sidst”, 
for på den måde at skabe sammenhæng mellem møderne.  
Beboerne har enormt mange ideer til alt hvad der skal ske på SampoVig, og det er DEJLIGT! 
 
Byggeri.  
Jeanette gav en orientering om borgermøde, der blev afholdt på SampoVig, hvor kommunen 
havde inviteret naboer til at komme og høre om lokalplanen, der vil give mulighed for at 
udvide SampoVig mod nord med et nyt bofællesskab til 12 beboere. Det var et enormt positivt 
møde, med interesserede og velvillige naboer, som er meget positive i forhold til vores 
byggeri. Flere af vores beboere deltog i mødet, og var med til at kvalificere drøftelsen! Vi 
forventer de nødvendige tilladelser på plads i marts. 
Der er nedsat en byggegruppe, som har været på ekskursion til Sagahus. Sagahus er det 
byggeri hvorfra vi tager udgangspunkt i tegninger, og tager de bedste erfaringer med os 
videre. Lånefinansiering er på plads, og vi forventer at byggetilladelse kommer på plads.  
 
Grønningen. 
Ideen til at lave et interaktivt miljø på grønningen er kommet blandt medarbejderne på vores 
kompetenceløft. Der ønskes et samlingspunkt som indbyder til fællesskab. Området starter op 
med en terrasse med slotsgrus, stålkanter, og beplantning omkring, og derefter er det planen 
at tage udgangspunkt i beboernes indspil, og løbende udvide ”projektet”. Beboerne ønsker 
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mindre stier til andre områder på Grønningen, og måske en grillplads og natur ”legeplads”, 
sansehave, og noget med vand. Det er også beboerne, der har foreslået hvorfra der skal gå en 
sti ind til terrassen. 
Vi ser hvad vi kan realisere, og glæder os til at komme i gang. 
 
Kompetenceløft. 
Ledelsen har tidligere været orienteret om kompetenceløftet i Lokalrådet. På dagen for 
Lokalrådsmøde, var vi netop færdige med modul 3. Modulerne er praktisk opbyggede, og hvor 
vi alle arbejder med eksempler fra hverdagen og med udgangspunkt i vores beboere. Der er 
en lille hjemmeopgave mellem hvert modul, som der arbejdes med i det daglige og på 
personalemøder, og som fremlægges på næste modul.  
Der er et enormt engagement og mod og stor lyst til at lære. Det er medarbejderne der 
fremlægger, og pædagogikken kvalificeres i dialog, efterhånden som refleksionerne foldes ud. 
Medarbejderne vil det enormt gerne og glæder sig til de næste moduler. 
Modulerne er: 

1. Hvad er helsepædagogik og socialterapi? – Introduktion til antroposofi og 
steinerpædagogik. 

2. Det antroposofiske menneskebillede – det tredelte menneske som redskab for 
beboerbetragtninger. 

3. Det antroposofiske menneskebillede – det firdelte menneske som redskab for 
beboerbetragtninger. 

4. Sundhedsfremme, kost og ernæring. Økologi, forarbejdning og madplaner. 
5. Pædagogisk relationsdannelse – at åbne døren ind til den anden. Hvordan forstå og 

beskrive et andet menneskes behov og udfordringer. 
6. Sundhedsfremmende miljøer i praktisk-pædagogisk arbejde. Omslag, bad, indsmøring,  

husapotek 
7. Årets rytme, æstetik og stemninger i pædagogisk praksis – begribelighed, 

håndterbarhed, meningsfuldhed. 
8. Pædagogens opgave. Kortlægning af egne kompetence/interesseområder. Dannelse af 

temagrupper for pædagogisk kvalitetsudvikling. 
Ledelsen vil arbejde på en fremadrettet strategi for fortsat opkvalificering og vedligeholdelse 
af vores kompetencer efter endt forløb. En strategi som vil omfatte Indsatser på flere planer.  
På mødet talte vi om et par korte temadage for pårørende med et lille sammenkog af de 
helsepædagogiske emner, vi har arbejdet med. Det var der stor opbakning til i lokalrådet, så 
den ide vil vi arbejde videre med i samarbejde med Uddannelsescenter Marjatta. Der blev 
også udtrykt begejstring fra pårørende i lokalrådet i forhold til vores indsats med at løfte den 
samlede kompetence. 
Der er enighed om, at vi skal fokusere på at revitalisere kulturen på SampoVig. 
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Evaluering af arrangementer. 
Vi talte om de tilbagemeldinger vi har fået i forhold til søskendedagen. Vi har fået både 
positive og negative tilbagemeldinger på formen med tre timer i eget hus. Mange synes det er 
dejligt at være i eget hus, mens andre ønsker at mødes på tværs af husene. Det er den 
”gamle” udfordring med at forene uforenelige behov i samme arrangement. Der er to 
forskellige behov blandt søskende. Dels at være sammen med sine søskende på 
søskendedagen, og dels at være søskende sammen uden beboere. Vi vil forsøge – som 
tidligere udmeldt – at løse det ved afholdelse af to forskellige arrangementer på forskellige 
dage. Derfor havde søskendedagen 5. oktober fokus på samværet med beboerne.  
Vi arbejder fortsat på at tilgodese behovet for at mødes på tværs med andre søskende, så der 
bliver et fælles arrangement i Marjatta-fællesskabet, som afholdes på Bredeshave uden 
beboere.  
Det blev videre aktualiseret hvordan vi kan imødekomme de unge  søskende, så de bliver 
tilgodeset i kommende arrangementer. Vi har fået unge beboere ind og vil få endnu flere, så 
det er vigtigt at få taget stilling til hvordan vi inkluderer de unge søskende i fællesskabet på 
SampoVig. 
 
Vi ønsker at flytte SampoVigs søskendedag, da den ligger meget tæt på høstfesten. Vi vil 
meget hurtigt melde ny dato ud, så søskende kan få dagen i kalenderen 
Terje arbejder videre med fællesdagen, som godt kunne lægges på første lørdag i oktober, 
hvis SampoVigs søskendedag flyttes til foråret.  
 

Tilsyn med patientsikkerhed.  
Tranekær har igen haft tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, og vi har fået ophævet vores 
påbud. Tilsynet var ovenud tilfredse, og alle punkter var opfyldt! Vi gik igennem tilsynet uden 
en eneste anmærkning. Medarbejderne i Tranekær har knoklet for dette resultat, så kæmpe 
stor ros til dem! 
Vi er i gang med at gennemgå alle huse, så samtlige fremadrettet vil leve op til de skærpede 
krav til medicinhåndtering, sundhedsdokumentation mm.  
Det er et meget stort og tidskrævende arbejde at få implementeret, og det fylder rigtig meget 
i hverdagen. Det opleves dog nyttigt og giver mening, når blot fokus bevares på beboernes 
sundhed. 
 

Arbejdstilsyn. 
Arbejdstilsynet har været på besøg på Lærkegården (som allerede skrevet ud om), og det 
resulterede i en grøn Smiley. Det er simpelthen bare godt gået og fuldstændig velfortjent! 
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Julebasar på Bredeshave. 
I skrivende stund er årets julebasar på Bredeshave vel overstået. Spørgsmålet omkring 
pårørendes deltagelse var sat på dagsorden, for at drøfte rekruttering til fremtidige 
julebasarer. 
Hvordan får vi bedst muligt afdækket, om der er pårørende, som har lyst til at bidrage til 
basaren. Og måske sidder der pårørende derude, som ønsker at bidrage, men ikke helt kan få 
øje på hvordan man finder plads i arrangementet. 
Lokalrådets pårørende stillede forslag om, at rekruttering sker mere personligt end som i dag 
via breve. Eksempelvis kunne man på Årsmødet informere mere personligt  om hvad 
pårørende kan bidrage med og hvordan man byder ind. 
 

Samarbejde om beboernes økonomi.  
 Af hensyn til datasikkerheden skal Sanne fremover sende personlige oplysninger via eboks. 
Sanne vil derfor inden længe bede om de pårørendes cpr.numre.  
Resten af punktet udsættes til kommende lokalrådsmøde. 
 

SampoVigs indsatsområder.  
Udsættes til kommende møde. 

 
Eventuelt. 
Det blev drøftet hvorvidt der er grundlag for at arrangere et fælles møde om værgemål. Der 
har netop været afholdt et sådant indlæg på årsmødet for Marjatta, så de øvrige 
voksenfællesskaber ser ikke et aktuelt behov. Information om værgemål kan blandt andet 
søges på www.lev.dk.  
 
Ideer til Marjattabladet drøftes inden næste deadline.  
Webansvarlig status. Rise har påtaget sig opgaven som redaktør af SampoVigs beboerside. 
 

 

Med venlig hilsen 

Jeanette Stærk Larsen & Jørgen B. Svendsen 

http://www.lev.dk/

