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Leder juni 2020
AF BERNHARD SCHMITZ

I

sidste nummer af Marjatta Bladet
omtalte vi Rudolf Steiner skolernes
100 års jubilæum. Rundt omkring i
landet har der været mange forskellige arrangementer, foredrag m.m.
i denne anledning. Desværre har Corona sat en stopper for en del af det
planlagte, men jubilæet er på ingen
måder glemt. Vi har valgt at sætte
ekstra fokus på jubilæet i denne
udgave, og bringe en række forskellige artikler fra undervisningen på
Marjatta.
Rudolf Steiner skolerne kaldtes
dengang i 1919 konsekvent for
Waldorfskoler, da den første skole
blev grundlagt for børn af arbejderne i Waldorf-Astoria cigaretfabrik
i Stuttgart. Derfor tales der også om
Waldorfpædagogik og Waldorfskoler.
5 år efter grundlæggelsen af den
første Waldorfskole blev den første
døgnskole for børn med særlige
behov grundlagt i 1924 i byen Jena,
Tyskland. Ligesom ved grundlæggelsen af Waldorfskolen i Stuttgart
holdt Steiner en række foredrag for
de unge grundlæggere. Alle elever
skulle have ret til undervisning,
uanset deres kognitive kunnen og
handicap. I sine foredrag henviste
Steiner til de pædagogiske tilgange
og metoder han tidligere havde

formuleret ved grundlæggelsen af
skolen i Stuttgart.
Undervisningen kendetegnes ved
en helhedsorienteret tilgang, som
ønsker at støtte og udvikle hele
mennesket i alle sine facetter, at give
alle muligheden for at udvikle et
selvstændig tankeliv, et rigt følelsesliv og et stærkt viljesliv.
Meget er sket i de sidste 100 år, pædagogik, undervisning og læringsmetoder forandrer og udvikler sig
løbende.
På Marjatta har vi et klart og tydeligt
pædagogisk ståsted, som er Rudolf
Steiner pædagogikken. Samtidig
følger vi altid med i den faglige udvikling omkring os, og det er vigtigt,
at bevare faglig bevægelighed og
være åben overfor nye pædagogiske
ideer og tilgange uden at miste eget
ståsted.
Bidragene i denne udgave af Marjatta Bladet giver forhåbentlig et lille
indblik, hvordan der arbejdes med
Rudolf Steiner pædagogik i skolen
på Marjatta anno 2020.
Vi vil alle huske 2020 som et specielt år, hvor Corona-pandemien
forandrede vores hverdag, og hvor

vi måtte stå sammen men med afstand, og i fællesskab løse de mange
udfordringer. Det har givet stof til
eftertanke, sat fokus på andre ting i
hverdagen, og sat fantasien i gang.
Både beboere og medarbejdere
fortæller i denne udgave, hvordan
vi lykkes med at passe på hinanden,
har lavet om på hverdagen og på
trods af usikre tider ikke har mistet
livsmodet og optimismen.
Jeg vil benytte lejligheden til at
takke alle elever, beboere, medarbejdere og forældre og pårørende
for jeres forståelse, ekstra indsats og
gode samarbejde, som har gjort det
muligt at opretholde en tryg og god
dagligdag i disse specielle tider.
Med ønske om en god sommer og
god læselyst
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Tavletegning
AF Balder Egholm og Dorte Bak-Hansen

I hvert klasseværelse hænger der en
stor tavle, der kan lukkes op. Det
betyder, at man ikke kan se, hvad der
er på tavlen, når man kommer ind
i klassen. I løbet af hovedfagstimen
åbnes tavlen, og man får øje på en
tavletegning, der relaterer til det
emne, man er i gang med.
I de små klasser er det forskellige
historier og eventyr, og billeder herfra
bliver efterhånden til bogstaver;
eksempelvis bliver stien, ”der slinge,
slange, slynger sig med store sving til
sæteren” til bogstavet S.(se billedet)
Det kan også være regnebrødrene
med deres forskellige temperamenter
og evner. Fx møder vi dem i deres
hus, hvor den triste bror blå bor i
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kælderen. Han mister hele tiden sine
ting og lærer os derved at trække fra.
Senere kommer historier og sagn fra
Nordisk Mytologi, det gamle Egypten og Romerriget. I de store klasser
kan det handle om alt fra menneskekroppen til astronomi. Alle emner
bliver fortalt af læreren, illustreret
via tavletegningen, og senere genfortalt af eleverne, der også tegner af
fra tavlen. Og så sker det jo, at når
man kommer igen næste dag, så har
tegningen ændret sig og fulgt med
historiens udvikling.
Netop det, at tegningen havde fulgt
med historien, fik for nylig en ny
elev til at ytre ”Ej! Der er jo magi i
tavlen”.

Man kan læse mere om
tavletegninger i steinerbladet:
https://steinerbladet.dk/article/
tavletegning-som-pedagogiskverktoey/
https://steinerbladet.dk/article/
tavlens-magi/
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I midten af marts...
Af Balder Egholm

skete der store forandringer for
alle skoleelever i Danmark, også
dem der går i skole på Marjatta.
Dageleverne skulle blive hjemme.
Nogle af døgneleverne tog også hjem,
men der var også en del tilbage. I en
usikker tid for alle skulle der også
være en hverdag der fungerede og var
tryg. Derfor fortsatte skolen for de
tilbageværende elever, men det var
alligevel ikke det samme.
Skoledagen på Marjatta starter med
morgensang i salen hvor elever,
medarbejdere fra grupperne, lærerne
og nogle gang kontorfolkene mødes
og starter dagen sammen. Det kunne
selvfølgelig ikke lade sig gøre og i
stedet blev eleverne afleveret direkte
i klasserne. Her var tingene også forandret. Der var lige pludselig mange
tomme stole. De fleste klasser hvor
der plejer at være 6-8 elever var nu
nede på to eller tre. Nogle klasser var
der kun en enkelt elev tilbage og der
var en klasse der slet ikke var der.
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Heldigvis skulle der stadig siges
morgenvers. Man skulle stadig finde
ud af hvilken dag man var nået til
og hvordan vejret var udenfor. Der
skulle stadig høres historier, tegnes
og øve alle de andre ting vi plejede.
Normalt byder skemaet på musik,
gymnastik, eurytmi, håndarbejde,
kor og meget mere.
Nu skulle man i stedet være sammen
med de samme to eller tre lærere hele
dagen igennem. Så kan man jo nå
at blive lidt trætte af hinanden, men
det gav også mulighed for at få øvet
en masse ting. Det gav også mulighed for noget ekstra. 3. og 4. klasse
var fx i skoven en dag. De huggede
brænde, lavede bål og fik snittet. 9.
klasserne fik styr på skolehaven og
hevet ukrudt op så den var klar til
nye planter. 6. klasse fik ompottet
alle deres klasseplanter og alle klasser
har været i skoven og set hvordan
foråret har taget fart.

Der var jo ikke noget nyt i at man
skal nyse i ærmet, lade være med at
pille næse og at man skulle vaske
hænder når man havde været på toilettet. Nu skulle der dog vaskes hænder oftere og der skulle gøres mere
rent. Gulvene skulle vaskes, stole og
dørhåndtag skulle tørres af. Legetøjet
skulle måske også have et skumbad i
opvaskebaljen. Her var der heldigvis
god hjælp at hente hos eleverne.
At klassevennerne derhjemme blev
savnet var der ingen tvivl om. Der
blev kigget på billeder, sendt fødselsdagshilsener og talt om hvad de mon
gik og lavede derhjemme. I nogle
klasser fik vi sat portrætbilleder op på
stolene så de alligevel var lidt med.
Når man nu er vandt til at starte dagen med morgensang var det meget
mærkeligt at undvære den. Så inspireret af DR’s fællessang fandt vi ud af
at vi kunne stå i lige indenfor døren
til hvert vores klasseværelse og så
stadig have morgensang sammen. Så

vi fik hørt morgenmusik, sagt fælles
morgenvers og sunget ugens morgensang. På dronningens fødselsdag sang
vi oven i købet alle sammen fødselsdagssang til hende.
For at gøre lidt ekstra for fællesskabet
tegnede alle elever og lærere omridset
af deres hænder. De blev så klippet
ud og dekoreret og hængt op så vi
alle sammen kunne se dem.
Efter påske kom mange af dageleverne tilbage, men de skulle blive i deres

grupper og kom ikke i skole. Så vi
måtte nøjes med at vinke og sige hej
og ellers lade hinanden være. Selvom
vi ikke kunne være sammen skulle
vi alligevel gøre noget sammen.
Så alle fik til opgave at lave en lille
forårsblomst som skulle hænges op
på vores store fælles opslagstavle. Det
var ikke kun skoleeleverne der havde
lyst til at være med. Dem der var
på ungdomsuddannelsen ville også
gerne lave blomster og de voksne
der arbejde på Bredeshave ville også
gerne være med. Nu er papir forårs-

blomster rigtigt fine, vi ville også
gerne have nogle sommerblomster.
Derfor blev der lavet et stort rundt
”corona bed” ude i fælleshaven. Hver
elev fik så en lille fiberpotte som vi
såede blomsterfrø i. Da nattefrosten
så havde forladt os blev potterne
plantet ud og nu glæder vi os til et
stort bed fyldt med en masse af de
dejligste sommerblomster som vil
være en af de gode og fine ting der
udspringer af en mærkelig og anderledes tid på skolehjemmet.
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4d. Vævning
AF Maria Fribert

Vævning - ” Er det ikke noget
gammeldags noget? ” - er der
mange, der siger. Hvorfor har man
en vævestue? Hvad kan det overhovedet bruges til?
Da Marjatta startede i Holte, prøvede
de at skaffe penge til en vævestue
bl.a. ved at lave en lille grammofonplade med musik sammen med
eleverne.
Bag på denne lille plade står der
”Når De køber denne plade, gør De det
muligt for Marjattas børn at lære en ny
symfoni, denne gang ikke i toner, men i
farver hvor vævestolen er det instrument
de spiller på, og hvor Spolen synger sin
melodi mellem de farvede tråde. Så
hjælper De med at lukke en ny verden
op for børn som gennem deres handicap
kun kan deltage i så få af livets glæder”.
Da jeg kom til Marjatta for ca. fem
og et halvt år siden, var jeg så heldig
at kunne åbne døren til en etableret
vævestue og skulle intet skaffe eller
finde donationer til en væv. Her
kunne jeg blot fortsætte det gode
arbejde og spille videre på melodien.
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Hvorfor væver vi i skolen på
Marjatta? I vævestuen er der 3 væve,
som hver har deres kvalitet, og som
kræver noget forskelligt af eleven.
Den ene skal man arbejde med
tykkere islættråd og trække hårdt
til. Den anden skal eleven mærke
efter, træde forsigtigt og bruge begge
hænder, samt skifte og trække langsomt tilbage. Den sidste væv har 4
tramper, og her skal man være vågen
samt bruge alt, hvad man har lært.
Eleverne starter til vævning omkring
7. klasse, da det først er her eleverne
fx kan afstandsbedømme og starter
deres egen individuelle personlige
udvikling.

arbejdes der med hele kroppen:
hoved, fødder og hænder. Eleven
skal finde sine fødder og den rigtige trampe og træde ned. Her må
eleverne føle sig frem, op og ned er
følelsernes retning. Skytten skal bruges for at få islættråden ind i skellet,
dette er tanketråden fra højre til venstre og modsat. For at føre tråden på
plads skal bommen trækkes frem og
tilbage, herved præsenteres viljen.
Der arbejdes samtidig med ind- og
udånding gennem dette rytmiske
arbejde. Desuden arbejder eleverne
med side- og kryds-koordinering i
vævning. På væven kan der bruges
flere farver og skytter. Her skal eleven
være ekstra vågen og skifte fod samt
hånd og skytte, hvorved eleverne
kan lave striber og mønstre. Eleverne kommer langsomt ind i en rytme,
skal mærke efter samt lytte. Det kræver en vågenhed og tilstedeværelse at
væve og huske, hvad man har gjort,
og hvad man skal gøre.

Der arbejdes med rummets tre
dimensioner, som hænger sammen
med vort sjæleliv. I væveprocessen

Eleverne er med til så meget af
væveprocessen som muligt, planlægger opsætning, design, og hvad der

Når man besøger steder, hvor man
arbejder ud fra Rudolf Steiners menneskebillede, finder man ofte en
vævestue i de ældste klasser og som
værksteder. Der arbejdes med ’at
gøre’, at ’lære gennem kroppen’ og
at kunne gennemskue processer.

skal laves. I 10. klasse laver eleverne
afgangsprojekter som tæpper, tørklæder, puder mm. 10. klasses elever siger om vævning: ” Det er rart at være
til vævning”, ” Jeg føler mig glad”, ”
Når jeg væver, føler jeg mig stille og
rolig indeni”, ” Jeg har det godt, når
jeg er til vævning”.
Gennem dette arbejde skal eleverne
forholde sig til farver og materialer.
Hvad er bomuld, og hvor kommer
det fra? Hvad er mit tøj lavet af?
Når eleverne kommer og oplever, at
der er sat noget nyt op, eller en væv
er helt tom, bliver de begejstrede og
oplever, at der sker noget.
Igennem væveprocessen lærer eleverne om rum og retning, materialer,
fagsprog, eleverne lærer at vente på
at få hjælp, de hjælper hinanden
og udvikler sig socialt. De udvikler
selvtillid og selvværd. De styrker deres tanke, følelse og vilje og arbejder
med det som en helhed, koncentrationen bliver også øvet i disse
processer. Igennem skoleårene øver
eleverne at se, hvis noget er forkert;
én ting er at forstå, hvad man skal,
noget andet er også at overskue helheden i det, man laver.

Eleverne er hver især tiltrukket af deres yndlingsfarver, men lærer ofte at
kunne værdsætte dem alle sammen.
Vævene er desuden delt ind under
Tanke, følelse og vilje. Eleverne har
ofte deres favorit, og selvom en elev
kan væve på den sværeste tankevæv,
kan eleven være meget udfordret på
viljesvæven.
Udover de store skaftevæve har
eleverne deres egne små væve, hvor
de selv vælger farver og opsætning og
har ønsker om, hvad det skal blive til,
og her kan skabes alt fra grydelapper,
billedvæve, en pung, en taske, poser
mm. Nogle elever har brug for støtte
og hjælpepind og farveskift i deres

trend, andre laver selv mønstre og
skifter farver samt tager ind og ud.
I vævestuen prøver eleverne også
filtningsprocessen, hvor nogle elever
laver deres egne sutsko som afgangsopgave, andre en uldhat eller en lille
bold.
Eleverne får i vævetimerne mulighed
for at være kreative, udtrykke sig, få
ideer, træffe valg og tage beslutninger. De får et forhold til det at skabe
noget selv, og hvad dette kræver.
Herved kan der udvikles en respekt
for egne omgivelser og det, som er
omkring en. Vævning er i dag i stort
omfang overtaget af industrien og
bruges meget til møbler, men også til
tøj, tasker og tæpper mm.

Måden, den enkelte elev arbejder på,
siger meget om eleven, og hvordan
man kan arbejde videre og styrke
dem eller give dem den modsatte
udfordring. Hvis en elev væver meget
stramt, skal eleven øve sig i at væve
løsere. En elev væver måske meget
hurtigt, men har brug for øvelser,
hvor dette skal gøres meget langsomt.
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Sanseintegration med elever
her på Marjattas Specialskole
og deres bogrupper
Af Marianne Hoelgaard, Psykomotorisk Terapeut, DAP.

En dagligdag med
sanseintegration:
I dagligdagen gør vi som personale
mange tiltag, der hjælper elever til
at kunne deltage ud fra de sansemæssige udfordringer de har. Nogle
elever har brug for at blive skånet
for sansestimuli, før deres system
bliver overbelastet, og andre skal

have ekstra sansestimuli for at kunne være vågne og tilstede. Vi som
personale ved ofte, hvilke sansestimuli der skal tilføres eller fjernes,
for at eleven får en hensigtsmæssig
reaktion.
Nogle gange er ovenstående ikke
nok. Hvis eleven plages af over- eller
underreagerende sanser, og elevens
arousal har brug for at blive justeret
for at give eleven, klassekammeraterne og personalet en bedre dag og
eleven en bedre livskvalitet.
I disse tilfælde laves der en
sansetest: Her beskrives
elevens reaktion i forhold
til de forskellige sanser.
Dagligdagen gennemgås
for at klarlægge, hvor og
hvornår problemerne
opstår. Dette munder
ud i en sansediæt: Det
er en plan for dagligdags tiltag. Planen
skal hjælpe eleven og
personalet til at eleven
får den rigtige dosis
sansestimuli igennem
dagen.
Hvis en sansediæt er det
rigtige tiltag for eleven, vil
det vise sig ved, at eleven i
situationen kan være nærværende både i sig selv og i forhold
til andre mennesker.
Eleven vil få en mere hensigtsmæssig arousal generelt. På sigt er det
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ofte sådan, at eleven bedre kan
regulere sit nervesystem ved at give
udtryk for det der hjælper, eller det
der mangler i situationen. Dvs. at
eleven er blevet mere selvhjulpen
til at kunne regulere sig selv. Eleven
hviler mere i sig selv og kan nemmere indgå i sociale relationer.

Arousal regulering:
Efter en periode med sansediæt kan
man se og mærke ændringer i arousal og adfærd:
Elever med for høj arousal: (Elever
der reagerer kraftigt på sansestimuli og er længe om at falde til ro
bagefter). De får en længere reaktionstid, før de reagerer på stimuli. De
kan nemmere være til stede uden at
skulle reagere på sansestimuli. De
undgår at komme i høj .arousal og
dermed være svære at kontakte.
Elever med for lav arousal: (Elever
der virker trætte, fjerne og har lang
reaktionstid og manglende reaktion). Når de får nok stimuli til at
vække deres nervesystem, bliver disse elever mere vågne, nærværende
og viser interesse for omverdenen.

Hvem henvender
sanseintegration sig til:
Mennesker der har brug for sanseintegration kan være: Mennesker med
problemer omkr. sansebearbejdning, både voksne og børn, unge og
gamle. Det kan være en enkelt sans,

der har brug for at blive sensibiliseret eller hæmmet. I sværere tilfælde
kan det være alle sanserne, hvor der
er problemer i sansebearbejdningen.
F.eks. dårligt syn, sensitiv høresans,
for tidligt fødte, svær hypermobilitet, hjerneskade, traumer etc.

Nogle ord om
sanseintegration:
Sanseintegration foregår, ved
at der arbejdes terapeutisk med
sansebearbejdningen, så eleven kan
lære af situationen og få en øget
livskvalitet.
Sansestimulering: Vores sanser
skal stimuleres, men med den rette
dosering kan vi stadig være til stede
både i os selv og i omverdenen. Det
er ikke hensigtsmæssigt at give mennesker med alvorlige sansemæssige
integrationsproblemer tilfældige
sansestimuli uden viden om, hvordan sansen reagerer på for meget
eller for lidt stimuli.

Et lille eksempel på en
doseret sansestimulering:
Vi har ofte musikoptræden udefra,
som vi alle har glædet os til at høre.
Personalet deler høreværn ud til de
elever, der ikke kan tolerere/percipere et højere lydniveau. Det betyder,
at eleverne kan dosere mængden
af auditivt input og deltage uden
belastende fysiske og psykiske reaktioner.
Sansediæt: en diæt bliver lavet
individuelt, hvor de sanser der er
overreagerende bliver dæmpet, og
de sanser der er underreagerende
bliver ekstra sensibiliseret. Formålet
er, at eleven får en mere hensigtsmæssig arousal, hvor eleven både
kan mærke sig selv, føle sig afgrænset samt kan være tilstede i omverdenen.
En dagsplan er inddelt i, hvordan de
forskellige aktiviteter skal udføres:
Der bliver tilført aftalte stimuli, og
uhensigtsmæssige stimuli bliver

minimeret (hvor det er muligt). En
sansediæt skal reguleres og ændres
løbende.

Øget livskvalitet:
Når man arbejder doseret, mildt
og hensynsfuldt med sansebearbejdning, og når man har tålmodighed med processen, kan man
få en markant øget livskvalitet. En
hverdag hvor man er tryg ved, at de
sansestimuli,
man modtager i løbet af
dagen, er doserede, så man
kan opfatte og fortolke dem.
Så kan man bedre være til
stede i sit liv.
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Skolestart
af Gertie Sparholt

Det er stort for alle børn og forældre
– farvel til derhjemme eller for de
fleste, børnehave og goddag til skole!
Det er en ny tid, en ny udviklingsperiode i barnets liv.
Vi indleder med at invitere eleverne
og deres forældre til et lille eftermiddagsmøde inden sommerferien hvor
vi har mulighed for at hilse på både
elever, forældre og klasselærer. Vi
mødes i klasseværelset og synger, leger og drikker kaffe/saft. Vi ved godt
at der er lang tid til efter sommerferien men alligevel er det rart for alle
at kunne sætte billeder på hinanden
og på ’Skolen’.
Efter sommerferien kommer forældre
og elever tirsdag - når skolen er startet for alle andre om mandagen – på
den måde er vi klar til at byde de nye
elever velkomne. Denne første dag
bliver forældrene lidt i klassen og
går så ’lige pludselig’, men ’kommer
tilbage og henter dig! ’
Vi bruger ugen til at vænne os til alt

det nye og fredag er forældrene
igen inviteret til den rigtige
’Velkomst’.
Hele skolen er samlet i Den
store Sal. Lærerorkestret spiller fin
musik. De nye små elever sidder
sammen med deres Mor og far. Der
bydes velkommen og ordet gives til
den nye klasselærer.
Klasselæreren fortæller en historie,
som Rudolf Steiner havde givet til
den første Steinerskole som oprettedes for medarbejderbørn på en
fabrik i Stuttgart for 100 år siden.
Den handler om 2 børn der går en
tur på engen og hver især plukker de
blomster. Den ene plukker en buket
kun med smukke, duftende blomster, den anden en blandet buket
med smukke, duftende blomster og
græs, korn, ja, endda en tidsel. Den
blandede buket symboliserer det at
gå i skole. Der er noget der er sjovt
og nemt og så er der også noget der
er svært og måske endda stikker
lidt, noget ’der vokser langsomt’ og

danner ’frø’ om lang tid og som må
gemmes til senere. Ja sådan er det at
gå i skole.
Efter fortællingen bliver eleverne
kaldt op på scenen og får hver en
blandet buket! Velkommen i Skole!
Vi glæder os til at gå vejen sammen
med dig.
Om lang tid, om 10-11 skoleår, står
vi der igen. Nu står eleverne der som
unge mennesker, der har været det
hele igennem, og med tanke på den
blandede buket, elevens udviklingsproces gennem skoletiden, en slags
forvandling, får den unge nu en
blomsterkrans på hovedet, klasselæreren holder personlig tale til klassen
og til den enkelte elev og ønsker
held og lykke med fremtiden på
Ungdomsuddannelse, på værksted
eller hvor livet fører hen.

Steiners fortælling
”Nu mine kære børn, at gå i skole, det er ligesom at
gå en dejlig tur på en søndag. Og når I går i skole,
skal I tage alt det bedste med jer til livet.
Og hvis I kan tage en blomsterbuket med jer til livet,
som er lavet af alt det, som jeres lærere har lært jer,
så vil I glæde jer rigtig meget over sådan en buket.
Men alle blomster skal være med! Ikke kun de smukke og søde. Det skal I lære, at I også nogle gange skal
tage noget med jer som ikke kun er rart.
Når I lærer med alvor og flid, så vil I mærke at I
senere i livet ikke kun har en buket med kun fine
blomster, men I har en buket med alt det livsfyldte
som livet består af.

12
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Tænk over, kære børn, at hver gang jeres lærere kræver noget svært af jer, lyt opmærksomt!
Fra skolen får I den bedste buket med jer for livet
og I vil synes bedst om den, når den er lavet af alle
livets forskellige blomster. Så vil hver erindring fra
jeres skoletid give jer kræfter til resten af livet. For
som voksen får I de bedste kræfter til livet når I kan
tage sådan en blomsterbuket med fra skolen.
Det er livskræfter som varer resten af livet, og endda
længere!

PIZZARIA AROMA
AF Robbin Haymann

Tilbage på sporet

Fremtiden

Langt om længe er kost og motionslinjen samlet igen og vi kan genoptage den almindelig undervisning næsten da. Vi følger myndighedernes
retningslinjer og vasker hænder som
aldrig før. Fælles morgensamling og
musik og eurytmi om torsdagen er
sat på standby, da vi ellers bliver for
mange samlet i et lokale. Ligeledes
foregår al motion på matriklen indtil
videre da fitnesscentret er lukket.
Torsdag og fredag formiddag laver
vi motion inde eller ude, samarbejds- og kommunikationsøvelser
og begynder at tale om grænserne
mellem selvindflydelse og medindflydelse i de forskellige sammenhænge
eleverne er en del af. Hvornår oplever
de selv at kunne bestemme over deres liv? Hvad er demokrati? Osv.
Som optakt lavede vi i tirsdags…

Takket være corona virussen er det
eneste, som vi ved med sikkerhed, er
at vi ikke ved noget med sikkerhed.
For eleverne og os andre kan det
være en belastning at tingene ikke er
som de plejer. Vi giver ikke hånd eller
kram, vi laver skemaet om, al praktik
er aflyst og ingen ved, hvornår
normaliteten vender tilbage. Nogle
elever reagerer med utryghed eller
frustration på det, og det er forståeligt når man er vant til den rytme,
struktur og forudsigelighed som er en
af Marjattas grundsøjler. Vi rummer
det og hjælper så godt det kan lade
sig gøre under omstændighederne.

Individuelle pizzaer
En fælles dej blev fordelt og eleverne
valgte selv fyldet til deres pizza. Alle
var med til at ordne råvarerne, og der
blev både rullet dej ud, skåret grønsager og revet ost på rivejern. Der var
brug for både fin- og grovmotorik.
Det var godt at lave mad sammen
igen efter så lang tids pause.
Bagefter gennemgik vi det hele i
forhold til kostpyramiden og det så
meget fornuftigt ud.

Terrasse anlæg
Sammen med eleverne er Solveig
og Jacob gået i gang med at lave en
terrasse ud mod parken, hvor vi skal
have en plantekasse til urter og blomster. Der er blevet blotlagt pigsten og
fjernet ukrudt. Det bliver et godt sted
at holde pause eller save brænde, når
vi vil nyde lidt frisk luft.
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Den græske mytologi i 6.kl.
AF Annerose Stokholm, klasselærer

”Så sent” ville man nok sige på den
almindelige Steinerskole, (hvor det
foregår i 5.kl.)- her er al harmoni jo
forbi - eleverne er på fuld fart ind i
puberteten!!!
Ja, det er sandt, men her hos os
tager ting sin tid, og for de flestes
vedkommende er det lige det rigtige
tidspunkt nu.
Som den græske stræben mod harmoni og skønhed, kan man opleve
klassens stræben efter at udføre noget smukt i fællesskab i de motoriske

øvelser i hovedfag, i gymnastikken
og eurytmien.
At blive bevidst om at føre en bevægelse, at gøre den smuk, at være i
balance i forhold til tyngdekraften,
at lære om de fem græske discipliner diskos, længdespring, spydkast,
løb og brydning, det er noget, som
hører klassetrinet til og præger hele
skoleåret.
Samtidig kan man opleve elevernes
stræben efter at udføre deres periodehæfter smukt, de finder en nydelse
i arbejdet og sætter sig nye mål for,
hvad de vil blive bedre til. Man oplever fordybelse og arbejdsro.
Efterhånden som eleverne er landet
i sig selv og har fået øjnene op for
omverdenen, opstår der det naturlige
ønske at udforske verden på ny.
Den græske mytologi er en vidunderlig periode med tusind fortællinger
om gudernes liv og deres indblanding i menneskenes liv. Endnu
engang hørte eleverne om verdens
skabelse og kunne sammenligne den
med den nordiske mytologi.
Der blev fortalt fra Iliaden ”ild i
laden”. Om de Olympiske guder,
hvor Zeus er gudernes konge. Han er
gift med Hera, som er den smukkeste
han ved, men alligevel forelsker han
sig gentagne gange i andre gudinder
og får børn med dem. Indimellem og det er det værste - forelsker han
sig også i et menneske, gerne en
dronning. På den måde fødes også
halvguder, og der opstår tusind forviklinger. Og Zeus kan tillade sig alt.
Et ganske almindeligt menneske
forelsker sig i en vandnymfe, som
er en guddommelig skabning, skabt
af himlen Uranus og jorden Gaia.
Det synes den smukke vandnymfe
ikke om, da hun føler sig krænket og
fornærmet og gør alt muligt for at
vise sig fra sin værste side. Hun for-
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vandler sig til alverdens uhyrer, men
lige meget hjælper det, mennesket
Perseus synes, hun er så sød.
Til sidst giver hun efter og gifter sig
med ham. Til brylluppet inviteres
alle, guder som mennesker, kun en
er ikke inviteret, og det er stridens
gudinde Eris. Og det er da klart!!!
Men hun bliver frygtelig fornærmet,
dukker op midt i festen og kaster et
guldæble, hvorpå der står: ”til den
skønneste,” midt ind i forsamlingen.
Hera, Pallas Athene og Afrodite
bliver rasende uenige og strides om,
hvem af dem der er den skønneste.
De bliver så uenige, at de må tage
hjem til Olympen, hvorefter der går
flere år, før striden endes.
Den unge prins Paris fra Troja må
dømme om, hvem af de tre der er
skønnest. Det kan og vil han først
og fremmest ikke, men gudinderne
lokker med store gaver. Hera med
rigdom og magt, Pallas Athene med
visdom og Afrodite med kærlighed.
Han vælger Afrodite, da han jo er
ung og længes efter kærlighed. Han
må dog vente flere år, før Afrodite
indfrier sit løfte….
Sådan nærmer vi os langsomt Trojas
fald.

Rudolf Steiner tilrettelagde lærerplanen så viseligt, at undervisningsstoffet med de forskellige kulturperioder
passer til elevernes udviklingstrin.
Og netop nu længes eleverne efter at
komme ud på eventyr og møde nye
farer.
Ikke eventyr som i 1.kl. som fra en
sovende sjæl, nej - .
Nu skal sjælen prøves!!! Farer og
fristelser skal overvindes, og målet
holdes for øje. Elevernes dybe ønske
om at kunne navigere i verden i
oprørt hav, klare farer som uhyrer og
smukke kvinder og komme frelste
hjem igen, møder vi dem i med fortællingerne fra Odysseen.
Odysseus rejse er endnu en lang fortælling, men i et helt andet lys end
Iliaden. Her er man ude på åbent hav
og sammen med Odysseus den store
helt. Og trods farer og uvejr er det,
som om solen skinner hele tiden.
Odysseus klarer alle farer, og selvom
han er lidt langsom i optrækket indi-

mellem, og meget går ham imod,
kommer han alligevel hjem til sin
elskede kone og søn på øen Itaka i
sidste øjeblik, før hun må gifte sig
med en uønsket bejler.
Da grunden hermed blev lagt, kom
den næste periode (i 7.kl.) til at
handle om menneskenes liv i det
antikke Grækenland: Hvordan
børnene voksede op. Forskellen på
drenge og pigers opdragelse. Skolegang og fag som idræt, drama musik
og mytologi. Hvilke pligter pigerne
havde i hjemmet, mens drengene
gik i skole for senere at blive soldater
osv. Om Athenes tempel Parthenon
med de smukke søjler på Akropolis
og ofringer til guderne mm.….
Om pottemagerens liv, hvordan han
illustrerede amforaen med billeder
fra hverdagslivet.

Eleverne tegnede hver deres unikke
krukke.
Den store udfordring for eleverne,
(eller var det for lærerne), blev at
lave amforaen i ler. Krukkerne skulle
pølses op, som man siger. Så der
skulle laves mange ler-pølser, som
skulle lægges ovenpå hinanden og
glattes ud. Alle krukker fik deres eget
personlige udtryk.
Desværre bliver man som lærer aldrig færdig med at undervise om det
gamle Grækenland. Der er så meget
vidunderligt undervisningsstof gemt
heri, hele grundlaget for vores egen
kultur og demokrati, for ikke at tale
om de store tænkere filosofferne.
Men dem må vi høre om en anden
gang, måske engang i 10.kl.?!
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Lærerkollegiet
laver skuespil
af Sara Reppel og Michael Nielsen

Hver dag står vi med vores form og
struktur i vort arbejde med eleverne,
og som forbilleder skaber vi en hverdag, der forhåbentligt er til glæde for
alle. Vi har et godt samarbejde i kollegiet, med opbakning, fælles ånd og
humor. Det er vigtigt, at vi trives på
vores arbejdsplads for at få dagligdagen til at fungere.
Men en ting er at stå i det daglige
arbejde, med alt hvad det medfører,
noget andet er, at vi også gør andre
ting sammen.
Vi har vores sommerafslutning,
Julefrokost, en årlig studietur/kulturoplevelse, og så laver vi skuespil
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sammen, 2 gange om året: Julespil
og fastelavnsspil.
Julespillet, som vi år efter år spiller
for de voksne og for skoleeleverne,
er det samme hvert år. Tilskuerne
forventer, at det er, som det plejer
at være og inden for helt stramme
former. Publikum kender hver en
replik ligeså godt som os, måske
endda bedre end os. Josef og Maria,
alle deres bekymringer og de morsomme hyrder på marken. Det er
en fantastisk oplevelse at give dette
spil til beboere og elever som en
slags julegave. Eleverne elsker det,
og processen med at øve spillet, uge
efter uge i november og december, er

med til at gøre vores sammenhold i
kollegiet stærkere.
Når nu julespillet er inden for de
stramme regler, har vi også et andet
spil til eleverne, hvor det er mere
”løst” i formerne, - nemlig fastelavns
spillet.

Til fastelavn er næsten alt tilladt, her
giver vi los og improviserer, er lidt
mere ”skæve” samt skøre og giver slip
på struktur og form. Som regel øver
vi blot et par gange, resten improviserer vi til selve opførelsen. Vi aftaler
hvert år enstemmigt, at vi vil lave et
sjovt fastelavnsspil.

fald. Det at alle er enige om, at spillet
skal udføres, er i sig selv et tegn på en
fælles ånd og styrke.

Vi ved af erfaring, at det bliver sjovt,
og vi griner af hinandens skøre ind-

Det er fantastisk at opleve elevernes
glæde. De oplever også, at deres til

I år spillede vi ”Guldgåsen”, (se billederne herfra.) Tidligere har vi bl.a.
lavet ”Dyrene i Hakkebakkeskoven”
samt ”Ulven og de 7 gedekid”.

tider strenge lærer udfører noget
uvant. Det er også godt for os som
kollegie at træde ud på den ”glatte” is
og give den gas med skævhed, humor
og frihed i et sjovt, fælles projekt.
Det sjove projekt er lige så styrkende
for vores sammenhold i kollegiet som
det mere alvorlige projekt.
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Arbejdet med De fire Temperamenter i dramaundervisningen
AF Sara R. Andersen - april 2020

”Sjælen begærer at hvile
med kroppen, fordi den
uden denne krops lemmer
hverken kan handle
eller føle.”
(Leonardo Da Vinci)

Jeg har arbejdet med drama for
udviklingshæmmede børn, unge og
voksne i ca.12 år og har i den forløbne tid skrevet adskillige små skuespil og drejebøger. Med dette som
udgangspunkt tog jeg en dramapædagogisk uddannelse PD, i Ollerup
på Fyn og blev færdig i sommeren
2019. Uddannelsen tog fire år. Mit
speciale på uddannelsen omhandlede De Fire Temperamenter, og som
en del af specialet øvede jeg drama
med 6 unge udviklingshæmmede fra
Marjattas STU, allerede fra september
2018, to gange to timer om ugen. Til
dette formål kaldte jeg temperamenterne ”De Fire Regnebrødre”, fordi
jeg vidste, at eleverne kendte dem fra
skoletidens regneundervisning.
De unge blev iklædt de dertil hørende ”stolaer/slag” i farverne, rød,
gul, grøn og blå. Øvelserne med de
fire Regnebrødre gik ud på at kunne
forstå dem, at lege med dem og improvisere scenarier.
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Undervisningen tog afsæt i Konstantin Stanislavskijs Følelseserindringer,
Yevgeny Vakhtangov og Michael
Chekhovs Fantasi og Kropsøvelser.
Stanislavskijs Følelseserindringer
handler om, at man genfinder følelser fra sit liv, som man forsøger at
spille. Chekhov ville, at man brugte
sin fantasi, forestillede sig karakterens følelser og spillede dem, samt at
man gennem kropsøvelser kom i de
rigtige følelsesmæssige stemninger.
(”Stanislavskij for begyndere” 2002;)
(”Til Skuespilleren” M. Chechov
1997) ( ”The Vakhtangov Sourcebook”, 2011). Chekhov var elev af
Vakhtangov.

De fire temperamenter
 Koleriker – gul galde, ild. Ilden, der
er varm og tør, svarer til gul galde.
 Sangviniker – blod, luft. Luften,
der er varm og fugtig, svarer til
blodet.
 Melankoliker – sort galde, jord.
Jorden, der er kold og tør, svarer
til sort galde.

 Flegmatiker – slim, vand. Vandet,
der er koldt og fugtigt, svarer til
slim og lymfe.
Læren om De Fire temperamenter udspringer af læren om de fire
elementer (Jord, Ild, Luft og Vand)
først formuleret af Empedokles (494
- ca. 434 BC) i det antikke Grækenland. Disse tanker inspirerede senere
filosoffer til deres idéer om de fire
temperamenter, bla. Hippokrates
omkring (460 - 370 BC.) Han skriver
om dette i sit livsværk, Corpus Hippocraticum, hvori beskrives en sammenhæng mellem makrokosmos og
mikrokosmos, elementerne, de fire
kardinalvæskerog temperamenterne.
Dette behandledes også af Aristoteles (384 - 322 BC). Denne teori blev
senere udbygget af den græsk/tyrkiske læge Claudios Galenos (129 - 216
AD) https://da.wikipedia.org/wiki/
Galen, der tilføjede elementarkvaliteterne.

Rudolf Steiner om De Fire
Regnebrødre og Temperamenterne
Alle mennesker besidder grader af de
forskelllige temperamenter. Dog er
der som regel èt af dem, der dominerer. Der kan evt. være tale en om
blandinger af to temperamenter.
Dette viser menneskets sammensatte
karakter. Når vi møder et menneske,
føler vi, at noget af dennes grundstemning træder os i møde. For selv
om man må indrømme, at temperamenterne udspringer af det indre,
kommer de dog til udtryk i alt, hvad
mennesket synligt stiller til skue.
Kolerikeren er et kraftfuldt menneske. Kolerikeren har en stærk vilje og
jeg-kraft, der gerne gør sig gældende
i omverdenen. Kolerikeren er ofte en
god organisator og leder, men kan
være opfarende og hidsig, når han
ikke får sin vilje. Han repræsenterer
ilden, karakteriseret ved den røde
farve, da han har samme pulserende
kraft, varme og energi som blodet.
Melankolikeren er af en stille
natur. Han er ofte usikker på sig selv,
tilbageholdende og vil ikke være i fokus. Han holder sig til det velkendte,
er ofte ængstelig og har en grundfølelse af, at livet er hårdt og pinefuldt.
Han er god til at trøste andre, da han
ved, hvad smerte er. Han repræsenterer den jordiske tyngde, karakteriseret ved den blå farve.
Sangvinikeren er af en bevægelig
natur. Han er oftest glad, tager livet
og sine udfordringer med et smil og
er tit en rigtig festabe. Han taler gerne meget, men kan virke ukoncentreret, med tendens til at skifte emne
efter egen interesse. Han er god til
at opmuntre, har ofte god fantasi og
elsker at lege. Han repræsenterer det
luftige, der ligger i hans natur, karakteriseret ved den gule farve.

for ham at føle interesse for ting i sin
omverden. Han repræsenterer vandets flydende natur, karakteriseret
ved den rolige, grønne farve.

Herunder de fire regnebrødre som karakteriseret i
Rudolf Steiners lærerplan
 Rød regnebror = Koleriker; Division, deler med sit sværd, styrer
og bestemmer.
 Gul regnebror = Sangviniker; Multiplikation, løber/springer, tæller
flere på en gang.
 Blå regnebror = Melankoliker;
Substraktion, taber værdier, ting,
bliver ked af det.
 Grøn regnebror = Flegmatiker; Addition, lægger sammen, tæller og
har god tid.

Arbejdet med eleverne
For at kunne arbejde med udviklingshæmmede elever, er det alfa
og omega, at man som lærer eller pædagog får opbygget en god
relation til dem. Man må lære dem
godt at kende, lære at aflæse dem og
bruge sin intuition. Man må være
fleksibel og psykisk bevægelig for at
kunne give dem plads, og samtidig
stå fast gennem sit jeg og være deres
”rygrad” og støtte. Elevernes dagsform er forskellig. En lille konflikt fra
tidligere fx, eller et fysisk ubehag er
nok til, at deres verden ”går under”,
så de ikke kan noget. Derfor er opvarmning vigtig både for det sociale
sammenhold og selvfølgelig fordi,
at en varm krop er bedre at arbejde
med end en kold. Først fortalte jeg
om de fire Regnebrødre for at se, om
de kunne huske/relatere til dem. Det
kunne de faktisk godt - efter flere
små fortællinger. Jeg startede med i
flere måneder at hænge billeder op af

de fire brødre på tavlen, hvor vi hver
gang gennemgik deres karakterer, og
jeg viste små sketches af, hvordan
de bevægede sig. Jeg viste eleverne
bevægelser, som Chekhov beskriver
i sine Fire Grundkvaliteter af de fire
temperamenter. Jeg viste også gennem ansigtsmimik, at man herigennem også kunne aflæse stemninger
og humør. Jeg vidste, at jeg måtte relatere til elevernes oplevelser fra eget
liv, da de ofte har svært ved at finde
fantasi nok til at improvisere frit.
Vi havde flere dramatimer, hvor jeg
også fortalte fra mit eget liv, hvor en
af de fire følelser havde været stærkt
involveret. Hermed menes ”Følelseserindringer”, som Stanislavskij kalder
det. Efterhånden kom der reaktioner
fra eleverne, og de kunne sætte ord
på egne oplevelser. Med tiden fik de
også mod på at iføre sig de rigtige
stolaer. Det gav hudløse, ærlige fortællinger, men også sjove og groteske
historier. Det var ikke alle eleverne,
der ville eller kunne deltage lige meget, men de, der ikke kunne, så på,
kom med bemærkninger og fulgte
med i scenarierne. Det var tydeligt,
at de var medfølende i stemningerne. Da vi prøvede at improvisere
historier ud fra fantasien, startede de
alle med at imitere mine scenarier,
men efter en måneds tid begyndte to
af dem at afprøve egne ideer. Således
fik vi fat i fantasien. Eleverne blev
efterrhånden gode til at finde ind til
de forskellige stemninger, og flere af
dem blev dygtige til at udføre gestus,
der passede til. Humoren fik også frit
løb, med mange sjove ideer og groteske indslag. Enkelte af dem begyndte
endvidere at sætte ord på, hvordan
det føltes. Da havde vi også arbejdet
med emnet i ca. 4 måneder.

Flegmatikeren er af en rolig natur.
Han er livsnyder, tager ikke tingene
så bogstaveligt og syntes ofte, at
han har god tid. Han elsker mad og
hygge, er ikke specielt socialt anlagt
og trives derfor ofte bedst i sit eget
selskab. Derfor kan det være svært
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Fra billede til bogstav
Af Lisbet Schmitz

af stor pædagogisk betydning, og på
Marjatta har vi gennem årene gjort os
gode erfaringer med denne indlæringsvej, hvor indlæring af bogstaver
bliver spændende, vækker interesse,
taler til barnets fantasi og følelsesliv
samt skaber nye færdigheder.

Mennesket har altid udtrykt sig
gennem form og billedsprog; de
gamle hieroglyffer, hulemalerierne
i Sydfrankrig og vore egne runer er
eksempler på dette. Gennem billeder
og skrifttegn har vi fortalt historier
og efterladt beskeder til eftertiden.
Senere kom den latinske skrift, som
vi alle kender, en skrift, der er langt
mere abstrakt og mindre kunstnerisk i
sin udtryksform.
At lære bogstaverne, at kunne skrive
og siden læse er færdigheder, der
udvikler sig over flere år. Men vigtigst
af alt er, at processen ikke forceres, og
at den altid tager udgangspunkt i en
kunstnerisk proces, en proces der vækker barnets lyst til deltagelse og taler
til hele barnet, til både tanke, følelse
og vilje. I denne udvikling eller proces
er begrebet ”Fra billede til bogstav”
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For at kunne lære at læse, er første
skridt at kunne skrive, at kunne
beherske former. En af de første
skoledage vil læreren tegne to former
på tavlen, den lige og den krumme.
Formerne er som en slags urformer eller naturformer, og de kan genkendes
i alle andre former der omgiver os og i
alle bogstaverne. Der gives ikke lange
forklaringer til børnene, men læreren
lader dem følge med i det, der sker på
tavlen, og herefter kommer eleverne
op til tavlen og får lov til at lave
formerne. Nogle skal have lidt verbal
støtte, og andre kaster sig modigt ud
i opgaven. Måske prøver man flere
dage i træk, og for læreren er det altid
interessant at følge med i, hvorledes
børnene udfører opgaven. Tavlen vil
nu være fyldt med lige og krumme
former, og de er præcis så forskellige i deres individuelle udtryk som
børnene er forskellige. Men for det
trænede ”lærerøje” er det spændende
og lærerigt.
Senere øver børnene at gå formerne
på gulvet og siden at tegne dem på
store stykker papir. Inden den egentlige indlæring af bogstaverne starter,
arbejdes der med former. Det være sig

gennem sanglege, hvor kredsen kan
være stor og lille, og der er den lige
form, som kan indøves på bom eller
på gulvet. Der er spiral former, ottetalsformer, former med krydspunkt,
bølgeformer osv. Formerne kan laves
i rummet, på tavlen og siden på papiret. De kan formes i bivoks eller med
en snor, der er mange muligheder.
I formerne ”gemmer” bogstavernes
form sig, men dette er endnu ikke
bevidst for børnene, og de skal have
lov til at leve i formen, øve at holde
på farven og finde glæde og fordybelse i formernes rene natur. I eurytmien indøves der ligeledes former,
og børnenes krop og lemmer bliver
på denne måde vækket. At bruge
kroppen er helt naturligt for det lille
skolebarn, så det er den helt rigtige
og naturlige vej at gå. Gennem denne
proces arbejdes der på mange planer,
sanserne vækkes, kroppen styrkes,
koordinering og rumretning øves, og
der opbygges sociale færdigheder, da
mange øvelser kræver samarbejde og
opmærksomhed på hinanden.
I de første klassetrin står fortællingen
og det mundtlige også i centrum. Der
synges, øves rim og remser, fingerlege, rytmiske øvelser samt individuelle
og fælles taleøvelser. Men børnene
skal også lære at kunne sidde stille og
lytte. Vi skal tale til børnenes forestillingsverden og til fantasien. I de
mindste klasser er det remseeventyr
og små fortællinger, præcis så lange,

at børnene ikke mister koncentrationen, og fortællingen støttes af farverige tavletegninger, som læreren har
forberedt. Læreren læser ikke op fra
en bog, men har forberedt historien,
så den kan fortælles frit. Hermed har
man en direkte kontakt med børnene
og kan iagttage reaktioner, og hvorledes de lever med i fortællingen.
Historierne fortælles over flere dage,
og børnene tegner og maler ud fra
fortællestoffet. Nogle historier egner
sig som små bordspil, eller kan øves
som skuespil, hvor børnene kan identificere sig med de forskellige personligheder i fortællingen. I løbet af 1.
klasse starter så den egentlig indlæring af bogstaverne, og nu er børnene
klar. Der er stor forskel på kvaliteten i
konsonanterne og vokalerne, og der
arbejdes med de enkelte lyde samt
bogstavernes kvalitet. Et blødt M har
en anden lydkvalitet end et skarpt K,
og et A er langt mere åbent end f.eks.
et Ø osv. Vokalerne indlæres gennem
inderlige eller sjælelige gebærder, og
her er eurytmien med til at berige
dette, og det indøves flittigt. Et A er
åbent modtagende og undrende, et
O er omfavnede, og et I stræber op
mod lyset og har samtidig kontakt til
jorden. Konsonanterne har en mere
billedlig natur, og man kan måske
sige, at i vokalerne er vi mere drømmende og i konsonanterne vågne og
konkrete.
Nu skal konsonanterne indlæres, og
en stor bjørn tegnes på tavlen. Læreren har valgt et passende eventyr,

det kunne f.eks. være ”Guldlok og de
tre bjørne”. Eventyret fortælles over
flere dage, og børnene lever sig ind i
stemningen. Der digtes et lille vers,
som kunne være ”Bag brombærbusken brummer bjørnen”, børnene tegner bjørne, og måske leges eventyret,
hvor børnene får roller. Efter nogle
dage forvandler bjørnen sig til et stort
flot B på tavlen, og nu øver børnene
at gå formen på gulvet, at tegne det
store B på tavlen og at skrive det på
papir. Først i stor form, og måske senere lidt mindre, alt efter hvad barnet
formår. Senere hænges bogstavet B
op i klassen, og alle kender nu B som
bjørnen. I løbet af de første skoleår
indlæres alle bogstaverne på denne
måde, og børnene er altid spændte og
optaget af, hvad nyt der gemmer sig
på tavlen. Læreren vælger eventyrene
og ofte vil de være årstidsbestemte,
hvis det passer ind. F.eks. vil D indlæres omkring Sankt Michaels tiden,
hvor dragen forvandles til D ”Dragen
dundrer dybt i dalen”, og Nissen
ved juletid er oplagt til bogstavet N.
Til Sankt Hans vælges måske ”Hans
og Grete”, hvor heksen bliver til H.
Børnene bliver fortrolige med alle
bogstaverne, og eventyrbillederne
giver hvert bogstav personlighed, og
bliver på den måde nærværende for
børnene. Hånden lærer at forme bogstaverne, og denne skriveproces er af
stor betydning, for her kommer hele
barnet i aktivitet. Hånden skal holde
på blyanten, og finmotorikken øves.
Øjet skal følge formen på papiret,
og rumretningen øves. Det er altid
en stor glæde og sejr, når det lykkes

for barnet at skrive bogstaverne, og
læreren ser hver enkelt barns personlighed i hvert bogstav. Med tiden vil
de fleste elever give slip på eventyrbilledet, og Bjørnen bliver til B, men for
andre vil billedet på bogstavet følge
dem resten af livet.
I de første skoleår øves bogstaverne
løbende og skrives med store bogstaver, versaler. Vejen går fra skrivning,
som primært er en motorisk aktivitet
til læsning som er af mere mental
karakter. Der øves nu små lydrette
ord, og den første spæde læsning tager
sin form. Læsning er en svær og krævende udfordring. De forskellige lyde
skal kunne skelnes fra hinanden, men
gennem kontinuerlig øvning kommer
en del af eleverne til at kunne læse
små lette tekster eller lydrette ord. I de
ældre klasser indlæres de små bogstaver, og læsetræning bliver for mange
en fagtime. Timerne planlægges ud fra
de enkelte elevers behov og interesse.
I de ældste klasser kan der arbejdes
med færdige læsetræningsbøger, hvor
grammatik, diktat og læsning kombineres. Der øves at rime, og i fællesskab
kan der måske digtes fortællinger eller
små vers. Mange lærer at bruge deres
Ipad, og andre lærer at læse opskrifter eller overskriften i avisen. Nogle
får selv lyst til at skrive små digte og
historier, og andre kan fordybe sig i
en bog og huske det læste. For andre
elever skal der stadig øves bogstaver
med versaler samt historier med
lydrette ord. Læsning og stavning skal
altid være tilrettelagt, så det passer den
enkelte elevs niveau, det skal ”krydres” med lege, sange, klappeøvelser og
andre fantasifulde indslag, og lysten
og interessen skal være i centrum.
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Sankt Hans tiden
Af Tine Bay Sørensen

Midsommer
Lyset og solen tager til, sommeren er
kommet og vi nyder livet udendørs.
Det er ikke bare i dag, at vi nyder
sommeren glæder, den blev lige
fra gammel tid i møde set med stor
længsel.
Udelivet, kunne bade, lege og det
langt mere uforpligtigende liv der er
forbundet med sommerens glæder.
Lysets længste timer på døgnet blev
fejret med en fest, bålet for at holde
onde kræfter borte og samtidig er bål
en renselsesproces. Noget brændes
af for at noget nyt kan opstå. Den
gamle legende om fugl Phønix passer godt ind i sammenhængen her.
For af sommerens kræfter opstår der
noget nyt til et kommende år.
Nætterne og dagene er forbundet
med en særlig kraft omkring midsommer.

De hellige, kilder, træer og
tidens helbredende kræfter
i blomster og urter
Tilbage i tiden vidste man dette og
Solhverv den 21. juni blev fejret
og højtideligholdt, som årets året
længste dag.
Sankt Hans er opkaldt efter Johannes
Døberen, han som levede i ørkenen
og som døbte Kristus i Jordan floden
og alle andre der kom ud til ham.
Johannes som sagde jeg døber med
vand, men efter mig skal der komme
en som døber med hellig ånd.
Johannes døberen havde fødselsdag
den 24. juni og indtil 1770 var det i
Danmark en officiel helligdag.
Sankt Hans aften er så aftenen inden;
den 23. juni.
Tiden ved midsommer var anset for
at være fyldt med hemmelighedsfulde kræfter. I folketroen var især
natten fra den 23. til den 24. juni
særlig fyldt med virksomme helbre-
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dende kræfter i vand, urter og luft.
De urtekyndige plukkede særlige
urter kamille, bynke og perikon i de
tidlige morgentimer og led folk af en
uhelbredelig sygdom, valfartede de
til de hellige kilder.
Kirsten Piils kilde var en af dem.
Kommer man til Dyrehavsbakken,
så er der en henvisning lige ved
indgangen. Oprindelig var Dyrehavsbakken, Kirsten Piils kilde. Gøglerne
og andet blev tiltrukket, hvor der
forsamlede sig mennesker, så efterhånden er Dyrehavsbakken vokset
frem. Og den oprindelige betydning
af den hellige kilde som den opstod
ud fra gået i baggrunden.
I gamle tider vogtede kildekonen
ved den hellige kilde. Hun fik lidt
penge og så blev den syge spurgt,
hvad vedkommende fejlede. Så fik
vedkommende besked på at finde
sit krus frem. Det skulle være et der
ikke var drukket af nogensinde.
Kildekonen skænkede vandet og når
den syge havde drukket, skulle kruset
symbolsk slås i stykker, som blev
sygdommen slået ud af kroppen.
Efter hånden tog lægerne over og det
at valfarte til de hellige kilder Skt.
Hans aften og nat er forsvundet.
Når de gode helbredende kræfter
er tæt på, vidste man at så var de
overnaturlige kræfter ligeledes tæt
på. Kræfter som man havde respekt
for, men som man ikke ønskede
at komme tæt på, men ønskede at
beskytte sig i forhold til. Så for at sikre
huset, stak man rønnebær grene, eller
porseris i døre, vinduer og andre åbninger. Ligeledes blev der sat stål op i
alle markhjørner og over stalddøren,
for ellers ville heksene flyve ind over
afgrøderne og ødelægge dem.
Madmoderen sendte pigerne ud for
at ”maje” hørren. Lige så lange som
de friske grene var, lige så lang, sagde

man hørren ville vokse inden den
skulle høstes. Karlene blev sendt i
kålhaven for at luge rundt om kålen,
så ville den vokse sig ekstra stor og
frisk.
Nætterne omkring Skt. Hans blev
ligeledes brugt til at tage varsler. Hvis
en ung kvinde i den giftemodne
alder ønskede at se sin tilkommende
mand, skulle hun plukke Skt. Hans
urt og lægge det under sin hovedpude, så ville hun få ham at se i sine
drømme om natten.
Skt. Hans nattens dug blev også
anset for at være meget helbredende.
Madmoderen lagde et stykke linned
ud på engen og næste morgen tidlig
samlede hun den første dug, vred
dugen og gemte dråberne på en
flaske, så havde hun til de forskellige
skavanker senere på året.
Vejr varsler var der ligeledes mange
af. Regnede det Skt. Hans aften ville
det give rigeligt med afgrøder.
Hvis gadekæret var hvidt af kæruld,
skulle høet køres hjem. Var det derimod rødt af hjertegræs, kunne høet
køres hjem.
Gøgen måtte ligeledes helst heller
ikke kukke efter Skt. Hans, det varslede ikke godt.

De hellige træer
Ligeledes kunne man kravle igennem et hult træ, hvis man ønskede
at få et ønske opfyldt. Dog skulle
man aflevere sit allerbedste tøj til
træet efterfølgende.
Kludeegen i Leestrup skov er et
sådant træ og det har op igennem århundrede været brugt på den måde. I
dag kommer der desværre en del turist busser, som har sække med klude
med som de hænger op. Oprindeligt
var det den enkle der skænkede sit
bedste tøj. Så man gav det dyrebareste af sine klædningsstykker bort,

inden man kravlede igennem hullet
i træet og håbede så at blive rask, få
sin hjertes kær, eller andet.
Rundt omkring i landet har der været mange af den slags hellige træer.
Sommerlysets kræfter kunne læses
ved Skt. Hans tid.

De kosmiske sommerkræfter
Helt fra gammel tid var menneskene
klar over at kræfterne om sommeren
ved sommersolhverv, var ganske
særlige og at de kunne sige noget om
det kommende år.
De indviede var skolede og trænede
i at læse lys som skinnede igennem
klipper, eller sten.
Ved Externstein i Tyskland, ikke så
langt fra Bielefeld, er der et særligt
område fyldt med kæmpestore klipper. På den højeste af klipperne er
der indrettet et særligt kammer, så
den indviede kunne læse skyggerne
af det lys som kom ind igennem det
runde hul, se foto. De læste det på
væggen overfor. Ligeledes er det med
gravhøje med særlige kamre - Tustrup høje på Mors er en sådan. Der
er et særligt kammer som den indviede gik ind i og igennem lyset som
strålede ind, kunne vedkommende
fremsige, hvordan livet det kommende år ville udvikle sig. Menneskene var på en særlig måde forbundet med de kosmiske kræfter og de
indviede kunne læse i disse kræfter.
Vi er i dag forbundet med de jordiske
kræfter og vi har ikke samme muligheder, som særligt skolede indviede
havde det tilbage i tiden.

Derudover lever elementarverdenen
ved højsommertid, f.eks. sylfider,
undiner og gnomer. Ved vintertid er
de mere forbundne med jorden og
her ved højsommertid strømmer de
ud sammen med de æteriske kræfter.
Mange mennesker fornemmede disse
kræfter tilbage i tiden og havde stor
respekt for deres kræfter. Vidste også
at disse kræfter skulle mødes med
respekt. Det var vigtigt at mennesket
ikke overgav sig, men passede på
sig selv, når sommernatten tog til i
længde og lys.
Der findes mange fortællinger omkring, hvordan elverfolket danser i
sommernatten og gerne lokker de
unge kvinder. Derfor også alle disse
sommerbål, så mennesket kunne

holde de kræfter borte, som kun
bragte forstyrrelser. Det var vigtigt
at være på god fod med alle disse
kræfter.
På Island kan man i dag stadigvæk
mærke disse elementarkræfter.

Betydning af fejring af
Skt. Hans
På Marjatta fejre vi Skt. Hans, nogle
gange med forskellige skuespil, lige
fra eventyrene og til stykker af
Holberg har der været vist i parken
på Bredeshave. Efterfølgende bål og
hyldedrik og jordbær nede på engen
ved fjorden.
Det at fejre sommeren, solens højdepunkt og ikke kun gøre det ud fra en
tradition, men give børnene, de unge
og Voksne og os selv som medarbejdere betydningen med ind i årets løb,
skaber for den enkelte af os i dag en
samhørighed med naturen. Selv om
vi ikke mere umiddelbart kan mærke
kræfterne i nætterne, som man
kunne i gamle dage. Så betyder dette
bevidste fokus en respekt overfor de
kræfter som får det hele til at grønnes hvert år. En dyb taknemmelighed
over at det bliver sommer igen.
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Cirkus Fantastica
Ungdomsuddannelsens store satsning
Af Torben Olesen

I starten af februar opførte Marjattas
ungdomsuddannelse sin store cirkusforestilling, 26 elever og samtlige
lærere deltog under mottoet ”En for
alle og alle for en”. Forestillingen
blev en forrygende succes og trak
fulde huse.
En uges tid efter sidste forestilling
mødtes Marjattabladets udsendte
med elever og lærere til en snak om,
hvordan de selv havde oplevet det
hele.
Henriette Bengtsson du er lærer
på Ungdomsuddannelsen og har været
instruktør og tovholder i opbygningen
af cirkusforestillingen, hvad er din baggrund?
Jeg er uddannet pædagog og har
erfaring fra teaterarbejde i bl.a. Fanefjord Teater, men selvom jeg måske
har været den, der har samlet trådene, så var vi fra starten enige om
at det skulle være noget vi gjorde i
fællesskab, både lærere og elever, alle
skulle kunne opleve et medejerskab
og se sig selv i den kreative proces,
og sådan har det også været.
Hvordan opstod ideen om en cirkusforestilling og hvornår gik i i gang?
Inden sommerferien blev vi enige
om, at vi ville lave en forestilling
hvor alle Ungdomsuddannelsens linjer deltog, altså; Håndværk, Design,
Kost og Motion og Musik og Drama,
som er de fire linjer Ungdomsuddan-

Vi vil gerne takke alle dem
som har hjulpet os, ikke
mindst Sara Reppel og
Charlotta Krantz med bevægelse og instruktion,og
Per Ågård med lys og lyd.
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”Jeg synes at det har været
sjovt at finde på mine egne
replikker og mine egne
kulisser, selv finde på noget der er sjovt at sige som
klovn. Jeg spillede også
med i bandet, jeg spillede
på flagstang. Jeg fandt også
selv på hvad jeg skulle hedde som den hvide klovn, jeg
skulle hedde Kafka”.
Emil Bjørn

nelsen er delt op i. Det har fungeret
på den måde, at Håndværkslinjen
har fremstillet rekvisitterne, Design
har syet kostumerne, og Musik og
Drama udgjorde orkesteret. Kost og
Motionslinjen var så lidt med over
det hele.

Så startede vi med at brainstorme
over, hvad der skal være med i sådan
en cirkusforestilling, og hvordan vi
kunne stykke det sammen, så der
også var en lille smule historie i det.
Og her blev historien så en kærlighedshistorie om klovnen Bobo,
som forelsker sig i cirkusprinsessen,
men desværre har Den Hvide Klovn,
som bor i cirkusset også forelsket sig
i hende. Det er det underliggende
drama i forestillingen, som måske
blev lidt utydeligt hen ad vejen, fordi
vi i processen lagde noget til og trak
noget fra, men Bobo med det store
hjerte får hende heldigvis til sidst.
Så I har altså ikke haft en færdig ide om
hvordan forestillingen skulle være, da I
gik i gang?
Vi startede med at skrive et manuskript, som var udgangspunktet, men
mange replikker og andet blev skåret
væk undervejs, fordi det enten ikke

kunne lykkes at udtrykke ordene eller det simpelthen ikke kunne hænge
sammen, så det har udviklet sig til
noget lidt andet end det startede
med på papiret. Elevernes indput
har jo også påvirket udviklingen, og
det har været vigtigt at arbejde med
deres bidrag, så de virkelig har været
med til at skabe forestillingen. Vi er
selvfølgelig også løbet ind i udfordringer undervejs, f.eks. bare det at
skulle placere sig i rummet, har været en udfordring for nogle, hvornår

”Det var sjovt at skulle ind
og ud, jeg var med i bandet,
og så var jeg med bagved
og hjalp med at skifte kostumer, og jeg var også på
scenen som gøgler og som
hest. Det var bare sjovt at
være med, og jeg har fået
en masse venner, vi har grinet rigtig meget”.
Louise Olsen?

skal jeg komme ind og hvornår skal
jeg gå ud? Men så har vi jo oplevet,
hvordan den enkelte kan vokse med
opgaven, og hvordan fællesskabet
kan hjælpe med at løfte, når der opstår svære situationer, for det gør der
jo. De medvirkende oplever, at de er
afhængige af hinanden og vil gerne
hjælpe hinanden, det sociale bliver
lige pludseligt meget vigtigt, vi skal
i fællesskab have det her til at køre.
Det er også noget, der selvfølgelig
forplanter sig udover arbejdet med
Cirkus forestillingen og gør sig gældende i andre sammenhænge. Det er
i virkeligheden et kæmpe løft.
Selvom der var denne her underliggende
kærlighedshistorie i forestillingen, oplevede man jo som tilskuer en række af
de klassiske cirkusnumre; Linedanseren,
Den Oversavede Dame, Kanonkongen ,
De Stærke Mænd osv. men I formåede
at skabe jeres helt egne versioner?
Ja, alle kender jo mere eller mindre
cirkusnumrene, og nogle af eleverne
var da også lidt skeptiske i starten,

”Jeg spillede Hundini tryllemesteren og et af de vilde
dyr, alt sammen var det
bedste”.
Daniel Mejlstrup

men da først sæbeboblerne strømmede ud over manegen og magien
begyndte at blomstre, så overgav
alle sig og levede med i fantasien.
Musikken hjalp også med til at skabe
den rette stemning, i det hele taget
var musikken jo en meget vigtig del
af forestillingen. Fra starten havde
vi nogle ideer til hvilke musikstykker, der kunne ledsage de forskellige
numre, og så har vores musiklærer
Peter Fritsch selv komponeret en
del f.eks. cirkusmarchen og cirkussangen. Orkestret har jo været en
kæmpestor del af forestillingen, der
er rigtig meget musik og det skal jo
passe til ”timingen” i de forskellige
numre, det har været et meget stort
arbejde.
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Cirkus Fantastica
”Jeg var jo billetdame og
delte billetter ud, programmer hedder det. Vi var en
masse gode venner der havde det sjovt”.
Celina Bergdahl Hansen?
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”Jeg var assistent og hjalp
tryllekunstnerne, og jeg
hjalp De Stærke Mænd med
at bærer vægtene væk igen,
da de var færdige. Jeg skulle kigge på publikum og
koncentrere mig, det gik
godt”.
Louise Schulin

”Jeg var cirkusdirektør, jeg
er modig og jeg har fået en
masse venner, jeg kan godt
lide at lave cirkus det er
sjovt”.
Sofie Kathrine Bellinger

Der må have været meget logistik med
at få det hele til at gå op i en højere
enhed?
Ja, vi har jo skulle bryde med vores
sædvanlige rytme, så den faste struktur har været helt opbrudt, men det
har de unge mennesker heldigvis klaret rigtig godt. Det har jo også været
spændende for dem f.eks. at være
med til at fremstille kostumerne,
først snakkede vi om hvad de forskellige optrædende skulle have på,
hvad har en klovn på og hvad har
en cirkusdirektør på? Så begyndte
vi at tegne de forskellige dragter og
bagefter gik vi i genbrugsbutikker for
at finde noget, før vi begyndte at sy
selv. Den proces synes de unge menneske har været rigtig sjov.

Det var først efter jul, at vi samlede
det hele og kunne opleve hvordan
forestillingen ville blive, hele efteråret har vi jo øvet i mindre sammenhænge med de enkelte numre, og det
var med vilje, for vi ville gerne have
den der lange proces, så eleverne
kunne føle ejerskab og opleve at de
havde indflydelse. Vi har også været
en tur på Cirkusmuseet i Hvidovre
og kigget på noget artisteri der.
Hvordan så nu bagefter hvor det hele er
overstået, hvordan oplever I det?
Ja, så skal det jo bearbejdes og
bundfælde sig. Vi har fået optaget en
film om forestillingen, som nu skal
klippes, og når den er færdig, vil vi
jo gerne vise den. Vi har også snakket om, at vi kunne tage rundt og

vise nogle uddrag af forestillingen i
forskellige sammenhænge. Og sidste
år blev vi faktisk allerede inviteret til
en teaterfestival for udviklingshæmmede i Polen, og vi har sagt ja tak, så
det vil være oplagt at vise noget fra
denne her cirkusforestilling. Vi kan
selvfølgelig ikke tage af sted alle sammen, men nu må vi se, da vi lavede
Cirkus Maximus for cirka syv år
siden, var vi afsted til noget lignende
i Litauen, og det var en kæmpe
oplevelse for dem der var med. Det
var Næstved kommune der stod for
at arrangere det, og de afholdt også
økonomien.
Det lyder rigtig spændende, Marjattabladet vil blive glad for at få et rejsebrev,
når den tid kommer.
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eurytmi

harmonisk bevægelse
AF Polina Rasmussen

Marjattas Specialskole har ligesom
Steinerskolerne eurytmi på skemaet,
og vi tilbyder endda eleverne hele to
ugentlige timer i hele deres skoleforløb. Faget fortsætter videre på
STU og er en velkommen gæst på
bostederne, både i sin pædagogiske
og kunstneriske form.
Eurytmiundervisningen på Marjatta
blev fra starten varetaget af Birthe
Reppel, som har måttet gå helhjertet
til sagen, nytænke eurytmi-undervisningen og passe det ind til Marjattaelevernes behov og hverdag.
Ordet eurytmi er græsk og betyder
”harmonisk bevægelse”. Det er
et bevægelsesfag, hvor den sjælerytmiske organisation i mennesket
plejes og bringes i bevægelse og skøn
orden. Der er tale om en vel tilrettelagt fysisk bevægelse, som først
og fremmest har sin virkekraft i den
bagvedliggende impuls, som gives.
Formås det at videregive den impuls
og tanke via bevægelsen, dens spejling og gentagelse, vil impulsen have
sit ordnende virke hos modtageren
af eurytmien. I sin mest koncentrerede, nøje afmålte form kan eurytmi
derfor bruges som helsefremmende
og ordnende på det fysiske legeme her taler vi om helseeurytmi/ terapeutisk eurytmi.
For at eurytmiske og helseeurytmiske
øvelser kan vise deres skønne virke,
må de tilegnes via mange gentagelser, og der må være rytme i det.
Marjattas Specialskole har i forvejen
megen opmærksomhed på pleje af
det rytmiske hos eleverne - og på
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bevægelsens evne til at styrke både
det rytmiske, det sociale og sansen
for det skønne. Der er bothmergymnastik, musik, kor og folkedans på
skemaet, der er rytmiske øvelser i
fagtimerne, og det dejlige naturområde rundt om skolen bruges dagligt
for at pleje børnenes bevægelsesfærdigheder.
Som nyansat og nyuddannet
eurytmilærer var det for mig i begyndelsen derfor vigtigt at se på og
overveje, hvilken niche eurytmiundervisningen må optage, og hvordan
elevernes behov skal dækkes og
imødekommes gennem undervisningen - samt hvordan den kan udvikle
elevernes læringskompetencer via
styrkelse af deres personlighed.
Hvad drejer eurytmiundervisning sig
om? Det er om et lille Jeg i store verden, om de store kræfter, som virker
i og omkring det Jeg, om at mærke
sig selv og andre, om at se ind i sig
selv og ud af sig selv, om center og
periferi, om tillid til at gå baglæns,
mod til at give slip, beslutsomhed
til at gå fremad, om samarbejde og
fællesskab.
Hvordan foregår det? Mest i kreds, i
veksling mellem fælles bevægelse og
bevægelse i små grupper, til musik,
digte eller stumt. Ganske rigtigt indebærer eurytmi, at de gamle impulser
der ligger i sproget, i musikken og
i planet- og stjerneforhold omsættes til egen bevægelse og dermed til
tilegnelse af verden, forbindelse med
denne, og implicit til forståelse af
verden og styrkelse af sit eget Jeg i

verden - men det skal også være en
moderne, tidssvarende proces, som
svarer til forholdene her og nu.
Eleverne på Marjattas Specialskole
er udprægede personligheder, og
på baggrund af hvad de har vist
af sig selv, har jeg valgt at tilrettelægge eurytmiundervisningen ud fra
det pædagogiske koncept: beingbelonging-becoming, som går fint
både med antroposofi, rytmisk lære i
steinerpædagogik og Klafki’s kritiskkonstruktive tilgang, hvor grundbegreberne er selvbestemmelse-medbestemmelse-solidaritet.
Praktisk set udmønter det sig i, at
der fokuseres på social-eurytmiske
øvelser, store og små fællesskaber,
samarbejde og på elevernes dertil
fornødne egne grundfærdigheder.
Alt det arbejder klasselærerne også
meget med, men her i eurytmiundervisningen står det nærmest for sig
selv, da vi ikke har andre redskaber
og temaer end os selv.
Being her i eurytmiundervisningen
er anerkendelse og genopdagelse af
sig selv i bevægelsen, det at kunne
mærke sig selv indefra, sit sind, sin
tilstand. Sådan en enkel og dog til tider svær opgave som rumorientering
kan være et eksempel herpå:
Vi hilser vores venner med begge hænder
– (udstrakte hænder med håndfladen
opad peger mod midten af fælles
cirkel, fødderne står fast samlet)
højre! venstre! højre! venstre!;
Vi hilser vore kære med vore tæer – (nu
er det fødderne som skiftevis peger

mod midten, hovedet er i ro)
højre! venstre! højre! venstre!
Og til sidst hilser vi både med
hænder og fødder i hop og med god
vending.
Det virker umiddelbart nemt, men
så nemt er det alligevel ikke, hvis
kredsen bliver bedt om at vende 90
eller 180 grader eller bliver delt i to
kredse, hvor den ene kreds står inde i
den anden og kigger udad. Så kræver
det ekstra meget koncentration hos
den enkelte deltager for ikke at miste
sin egen fornemmelse for højre-venstre og for at holde balancen, og da
vi gør det i fællesskab, kommer der
næste element – belonging:
Her viser det sig bl.a., at man bliver
nødt til at forholde sig til resten
af kredsen (og til sproget) for at
begynde og slutte øvelsen samtidigt,
for at være med, for at hente hjælp
hos sin makker.
En af de mest kendte øvelser fra
Rudolf Steiner handler om belonging
(og solidaritet):
Ich und du, du und ich,
ich und du, du und ich
sind wir.

Med den kan man gå fra eget ståsted
til det lille fællesskab og derefter
til det store. Der skabes former
(lineære og cirkulære) og relation
(tid og rytme), koreografien opstår.
Dette kræver noget af hver enkelt, og
følgende kan være et eksempel på,
hvordan det kan transformere sig til
becoming (og medbestemmelse).
9. klasse har haft en social-eurytmisk
øvelse med kobberkuglerne til Bachs
første Præludium i C-dur, hvor
klassen var opdelt i to kredse, som
skiftevis kom ind i midten, byttede
kugler internt ved at krydse hænder
og flettede sig ud til de nye pladser
ude i den store kreds. Selvom man
lytter til musikken under øvelsen for
at kunne være i rette tempo og stemning, er musikken underordnet, da
det er cirklernes indre rytme og dens
vedholdenhed, som gør, at øvelsen
bliver succesfuld.
Nogle af eleverne i hver kreds påtog
sig opgaven med at hjælpe deres
klassekammerater fra deres respektive kredse til at være i flow og med
flette-ud retningen - af dem selv krævede det at være både på forkant og
i nuet, at være sikker i sin egen vej
og have overskud til at hjælpe andre.

Øvelsen lykkedes som helhed og
blev endda taget ud af undervisningen og vist på scenen til juleafslutning. Men den største succes ventede
ved den efterfølgende undervisning.
Niende klasse blev præsenteret for
et nyt musikstykke med en anden
koreografi, som “rimede” en smule
på den foregående, men eleverne
insisterede på at bevare noget fra
den, de lige havde haft succes med,
selvom det ville øge sværhedsgraden.
De blev simpelthen mere ambitiøse
end læreren, tog udfordringen op og
sandelig: de klarede det!
Oplevelsen af at kunne, af at overvinde noget, at forbinde sig med
noget, at stå fast, at gå let, at være i
harmoni med sig selv og andre, at
tage beslutning i fællesskab og få
fælles og personlige erfaringer undervejs styrker elevernes selvværd og
velvære, hvilket kan bruges udenfor
eurytmilokalet, og det er derfor et
taknemmeligt arbejde at hjælpe
eleverne med at fastholde disse
oplevelser i kroppen via eurytmi
undervisningen.
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Håndarbejde i de
mindre klasser
AF Sandra Lupello

Når eleverne ankommer til håndarbejde, bliver de budt velkommen.
Derefter øver de sig i at tage deres tøj
af selv og hænge det op.
Vi starter med et bordspil, som så vidt
muligt følger årstiden. Vi har bla. hørt
de 3 Bukke Bruse, Rapunzel, Rødhætte
og Ulven, Guldlok, nisseeventyr, lanterneeventyr og mange flere.
Bordspillet bliver opført ca. en måned
ad gangen, da de elsker gentagelse, og
de øver sig i at huske det.

Så har vi et lille vers,
vi siger sammen;
” Jeg kan, jeg vil
med hænderne to,
når øjet hjælper til,
og munden holder sig i ro,
jeg klarer, hvad jeg vil”.

Derefter har vi nogle finmotoriske
fingerlege, som vi bruger for at varme
fingrene op. Børnene elsker rim, remser og sjove bevægelser.
Så tager vi fat i håndarbejdet. De
mindste laver en pompon, som bliver
til et dyr, de selv har valgt
fra starten, og der bliver filtet fødder,
næb og øre dertil i sæbefilt.

Vi øver at klippe med sakse, bruger
kuglebaner til at øve pincetgreb, små
ringe der skal sættes på pind for at øve
øje- og håndkoordination. Puster fjer,
øver hvilke fingre, der hedder hvad
osv.
Når de så bliver lidt ældre, træner jeg
deres udholdenhed, og de bliver bedre
og bedre til at sidde med deres håndarbejde i længere tid ad gangen.
Derefter har vi et ”Får” projekt. Vi taler
om, hvor ulden kommer fra, dufter til
nyklippet uld, mærker på det, puster til det og prøver at rede det med
uldkarter.
Derefter syr de to små får, hvor den
uld de karter bliver brugt.
Der er mange processer i det, da der
skal sys øjne, øre, hale og en lille græsplæne dertil.
Ind imellem arbejdet kan der også
skiftes med arbejdsprocesser, da nogle
bliver lidt urolige eller har brug for at
sidde med noget andet. Det kan være
små lege, der styrker finmotorikken,
da det minder om sy-bevægelsen.
I ca. 3. klasse laver vi regnebrødrene.
Der er bror blå, grøn, gul og rød. Farverne står for de forskellige temperamenter og symboliserer minus, plus,
gange og dividere.
I skolen bruger de brødrene, når de har
regneperioder. Her fortælles om dem i
søde historier og tegnes på tavlen.
Eleverne vælger selv, hvilken farve de
vil sy (som regel passer det til deres
eget temperament).
Og så bliver der produceret søde hånddukker.
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I 3.-5. klasse begynder de at brodere
små kastepuder med eget, selvvalgte
motiv. Der laves også små pyntepuder
med klostersting.
Når de bliver lidt ældre, begynder de at
strikke enkle ting, så som halstørklæde, hue eller små firkanter i ret strik,
der bliver formet til små dyr.
Der er nogle, som påbegynder dukker,
som sys i hånden. Hvor de starter med
en form, som den hvide på billedet
(der kommer uld inden i), derefter
bliver den beklædt med stof, og der
bliver syet ansigt, hår og tøj dertil.

Der er bla. en elev, som nu arbejder på
sit eget arbejdsbælte.
I de største klasser kan eleverne også
vælge at sy på symaskine; det kan
være en taske, nederdel eller andre
beklædningsgenstande.
De er med til at designe den. Måske
har de en ide i hovedet eller fra et
blad, eller vi bruger nettet som inspiration. De tegner selv, hvordan den skal
se ud, med farve osv. Der bliver lavet
mønster, og så går vi i gang.

Når håndarbejdstimen er slut, står vi i
en kreds og siger et farvelvers;

”Nu er alt til sidelagt
mine hænder har fuldbragt,
når jeg dem vil røre,
smukke ting de da vil gøre.”

Og vi ønsker hinanden en forsat god
skoledag.

En lidt mere enkel opgave er de små
dyr, der bliver lavet af garnrester og
div. sjove ting, alt efter hvad der kan
findes i håndarbejdslokalet. Men ikke
desto mindre meget charmerende.
Billedet nedenunder er en garnnøgle
og piberensere, der er brugt som hals,
hoved og ben og omviklet med garn
og noget uld som vinger. Der er blevet
til en flamingo. Udtryksfuldt, men
enkelt. Så alle kan være med.
Fra 6.-10. klasse kan de vælge at arbejde med læder, og der bliver fremstillet
bælter, bogbinding osv. Her bliver der
arbejdet med narvsværte, syl, hammer,
tang og andre stykker værktøj.
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Selvbestemmelse i helsepædagogisk og socialterapeutisk praksis
AF Terje Erlandsen/kollegiet ved Uddannelsescenter Marjatta

Socialpædagogisk praksis inden de
steinerpædagogiske virksomheder
har fra starten af været præget af
en særlig fællesskabskultur, det vi
omtaler som ”det rytmiske princip”.
Dag, uge, måned og årstiderne forløber forudsigeligt, både for beboerne og pædagogerne. Dette er for
mange beboere og pædagoger nogle
af de rammer, som skaber tryghed,
forudsigelighed, fællesskab og gode
oplevelser.
Helsepædagogikkens fokus har fra
starten af fokuseret på menneskets
sunde kerne og udviklingsmuligheder. I den sammenhæng har
frihed været det samlende begreb.
Frihed til at udfolde egne ressourcer,
potentialer og berede grunden for at
hovedpersonerne, dvs. børnene, de
unge voksne og de ældre med behov
for særlig støtte selv kan tage næste
skridt på deres udviklingsvej.
Fokus på frihed og personlig udvikling har også altid været et mål for
steinerpædagogen selv. For at skabe
rammer for andres udvikling er pædagogerne nødt til selv at være frie,
åbne og i bevægelse. Grundlaget for
pædagogikken ligger i den pædagogiske relation, i den frie interaktion,
hvor pædagogen åbent og fordomsfrit ser den person, som skal støttes
som et unikt menneske med både
ressourcer og begrænsninger. En
grundlæggende forudsætning for at
dette møde kan finde sted er derfor
at pædagogen er bevidst om egne
styrker, svagheder og er i kontinuerlig
udvikling.
Fokus på rytme og fællesskab er en
del af den helsepædagogiske praksis,
men har også har været toneangi-
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vende socialpædagogisk omsorgsparadigme frem til begyndelsen af
halvfemserne. På dette tidspunkt
blev integration og inklusion en del
af den politiske agenda. På samme
tid blev omsorgspraksisserne mindre
fællesskabsorienterede og mere rettet
mod det enkelte individ. Flere af de
større offentlige institutioner blev
lukket og beboerne flyttede i egne
lejligheder. Begrundelsen var knyttet til ønsket om samfundsmæssig
inkludering af handicappede, samt
udfasning af institutioner som bød
borgerne begrænsede udviklingsmuligheder og i nogle tilfælde uværdige
forhold. De fleste antroposofiske
institutioner blev ikke lukket ned og
den politiske begrundelsen for at lade
dem leve videre, var at de repræsenterede en god omsorgspraksis, som
man anså at være bevaringsværdigt
(Edlund, 2010).
Fra begyndelsen af 2000 tallet og
frem til i dag har selv- og medbestemmelse været en del af den
socialpolitiske agenda. Kravene til
beboernes indflydelse på eget liv står
ikke til diskussion og det udfordrer
fællesskabskulturen og pædagogernes indflydelse over beboerne på en
konstruktiv måde.
Det stilles nye krav når beboere og
pædagoger sammen skal åbne dørene
ind til det dialogiske rum som hedder
selvbestemmelse og medbestemmelse. Det er en glædelig udvikling,
men udfordrer vore uskrevne regler
og normer. Beboere som er vokset op
i en anden tid, skal nu lære at blive
bedre til give udtryk for egne ønsker
og meninger og pædagogerne skal
give større plads til at det kan ske.
Men hvordan skal vi gribe det an?

Døren ind til ”selvbestemmelsesrummet” er åbnet, lyset er tændt, men det
mangler møbler og inventar. Lovgivningen siger at rummet skal være der,
men giver ingen klare anvisninger
til, hvorledes eller hvordan det skal
indrettes, andet end at selvbestemmelse er et krav. Beboerne skal have
indflydelse på eget liv og det skal
dokumenteres hvorledes og hvordan
beboerne får denne mulighed.
”Selvbestemmelsesrummet” rejser
nogle store, grundlæggende spørgsmål for os som arbejder indenfor det
pædagogiske området:
 Hvad er selvbestemmelse?
 Hvilken betydning har det for os
mennesker?
 Hvordan kan beboerne og pædagoger sammen udforske selvbestemmelsens dialogiske rum?
Vi står alle overfor små og større valg
hver dag, hvor vi bliver afkrævet svar
på, hvad vi nu helst kunne tænke os.
Vi kan sjældent vælge frit på øverste
hylde, men oplever generelt at have
en vis form for indflydelse over eget
liv. At vælge går som regel godt for
de fleste af os, så længe mængden
af spørgsmål og valg befinder sig
indenfor grænsen af det håndterbare.
Bliver det for mange ting at tage
stilling til, opleves det som mas, vi
bliver stresset og lukker ned. Bliver
der for få spørgsmål, mister vi vor
oplevelse af at være et ”jeg”, et selvstændigt menneske med indflydelse
på eget liv.
Oplevelsen af at have noget at skulle
have sagt, har stor betydning for
os mennesker, uafhængigt af vort
funktionsniveau. Forskning viser at
oplevelsen af indflydelse på eget liv i

ment og anerkendende pædagogik. I
socialpædagogisk kontekst blev dette
for alvor udrullet efter at FN s handicap konvention blev offentliggjort
i 2007. Blev ratificeret af Danmark i
2009, hvilket betyder at man politisk
har forpligtiget sig til at give handicappede de samme muligheder og
rettigheder som øvrige samfundsborgere.

de mindste beslutninger har helt
central betydning, også i forhold
til de store ting i livet: oplevelse af
livskvalitet, oplevelse af selvværd,
udvikling af identitet og motivation
til at ville livet.
Selvbestemmelsesteorien er en
psykologisk retning udviklet af de
amerikanske professorer Eward L.
Deci og Richard M. Ryan, som har
fået stor gennemslagskraft i pædagogisk arbejde. Kort opsummeret
består teorien af de fire elementerne
i autonomi, tilhørsforhold, troen på
egne kompetencer og motivation til
at ville livet:
 Autonomi handler om at være
sin egen herre og vigtigheden af
at handle ud fra ens egn overbevisning og motivation i stedet for
at blive dikteret og adlyde andres
ordrer.
 Tilhørsforhold handler om at være
en del af en social sammenhæng,
og at det betyder noget, hvad
andre siger og mener om det, individet fortager sig.
 Troen på egne kompetencer handler om at have viden og troen på,
at man er i stand til at udføre en
given handling – ’jeg kan’.
 Motivation opstår når borgeren
oplever at kunne håndtere sin
tilværelse og at være medbestemmende i eget liv.
Selvbestemmelsesteorien fokuserer
på resurser, relation, motivation og
har klare berøringsflader til empower-

I Danmark har socialstyrelsen valgt
at fokusere på selvbestemmelse og
knytte temaet til medborgerskab.
Primært drejer det sig om at personer
med funktionsnedsættelser ikke skal
betragtes som klienter, men som
fuldværdige samfundsborgere med
indflydelse over eget liv. Arkitekterne
for socialstyrelsens arbejde, Holmskov og Skov (2007) peger på to hovedproblemer ved selvbestemmelse i
socialpædagogisk praksis:
 Selvbestemmelse kan forhindres
af kulturelle og sociale normer og
dertil institutionelle regler, der
tilrettelægger dagen.
 Hvordan kan vi bedømme hvornår et menneske er kompetent til
at udøve selvbestemmelse?
Mangel på tillid til beboerens egen
kompetence og en mere eller mindre
synlig styring udefra er altså det som
skal overvindes. Selvbestemmelsens
rum skal opbygges gennem at forvandle disse to forhindringer.

 Være omstillingsparat.
 Undgå projicering af egne behov/
synspunkter
 Tåle at lave fejl og lære af det som
ikke går helt som det skal
 Mod til at lade beboeren bestemme selv: Hvad er det værste der
kan ske?
Selvbestemmelse og medborgerskab
er et fantastisk vigtigt og interessant
tema som Marjatta i år har valgt
som et særligt indsatsområde. Alle
beboere og medarbejdere vil gennemgå et kursusforløb i samarbejde
med Anne Skov med udgangspunkt
i socialstyrelsens materiale som
forventes afsluttet medio september
2020. Efterfølgende vil Uddannelsescenter Marjatta igennem uddannelse,
kurser og temadage arbejde med
selvbestemmelse ud fra et helsepædagogisk perspektiv. Fokus ligger her på
at udvikle pædagogernes evne til at
kunne ’lytte til det uforståelige’. En
fordybet evne til at iagttage, opleve
og forstå et andet menneske må øves.
Den kreative evne til kærlighedsfuldt
at støtte et andet menneskes frie
udvikling må udvikles. Der ligger meget guld begravet her, som hvis det
forvaltes rigtig, kan bidrage til at øge
beboernes livskvalitet samt pædagogernes motivation og arbejdsglæde.
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Den gamle græske femkamp
i gymnastikundervisningen
AF Harmen VAN DER BRUG

Når eleverne i skolen begynder at
høre om den gamle græske kulturperiode, bliver der i gymnastiktimerne
arbejdet med den gamle græske
femkamp (Pentathlon). Det er de fem
discipliner: løb, spring, brydning,
diskoskast og spydkast.
Denne femkamp havde som mål at
bidrage til en harmonisk udvikling af
det menneske, som udøvede den, og
kan derfor også ses som en øvelsesvej. Der var på ingen måde tale om
at jagte efter nye rekorder og hurtige
tider. Man lavede femkampen til
ære for guderne og for at tilegne sig
de gode egenskaber, som guderne
besad. Der er jo ingen, som kan rette
sit spyd mod målet som Zeus, og
man prøvede at kaste sin diskos som
solguden Apollo.
Hvilke kvaliteter er det så der arbejdes med i gymnastikken gennem
disse øvelser?
Gennem det at løbe forsøgte man
at få en balance mellem tyngde og
lethed.
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Mennesket befinder sig mellem himmel og jord, og det er godt at have
begge ben på jorden uden at hengive
sig for meget til tyngden og uden at
gå ned næsen i sky.
Altså lys og mørke, eller let og tung,
eller det som kommer oppe fra, og
det som kommer nedefra, bliver
nødt til at komme i harmoni eller i
balance. Løb kan være en hjælp til at
komme dertil. Når det lykkes, kommer der ro på åndedrættet, og der
opstår en rytme i løbet.
I springet ville grækeren lære at
beherske sine impulser. Derfor havde
han vægte i hænderne. Det at springe
fra stående kræver stor koncentration, selvbeherskelse og initiativkraft. Med et spring (hop) er vi i
stand til at forbinde to adskilte
verdener, f.eks. begge sidder af
en grøft eller to stykker land,
som er adskilt pga. en hæk eller en mur. Det deles i tre faser;
det rigtige afsæt, et stykke tid
hvor man flyver, og en kraftig
forbindelse med jorden igen når
man lander. I afsættet skal man gå
i knæ, dvs. miste sit ståsted et øjeblik
for så at sætte af mod tyngdekraften

for at kunne løfte sig ud af tyngden
et øjeblik, mens man ”svæver”. Det
giver os en følelse af frihed og glæde.
Når vi i landingen forbinder os med
tyngden igen, er det igen nødvendigt
at gå i knæ.
Den tredje disciplin er brydning.
Den som er god til brydning, er ikke
kun stærk og kraftfuld, men har også
en god indfølingsevne og er en, som
bruger hovedet. Dvs. at man gennem
brydningen arbejder på at harmonisere tanke, følelse og vilje.

Der er i
brydning et tydeligt møde mellem
mig selv og min modstander, rent
fysisk, men også i bevidstheden om
mig selv og den anden.
Den fjerde del er kast med diskos.
Det er en øvelse til mellemområdet
(brystkassen). Det handler her om,
hvor meget af sig selv man giver med
i kastet. Det rigtige øjeblik hvor man
skal give slip. Hvis man giver slip for
tidligt eller for sent (= holder fast for
længe), bliver det et dårlig kast.
Den sidste øvelse er spydkast.
Denne øvelse handler om at nå sit
eget valgte mål ved hjælp af sit ”jeg”.

Man vælger bevidst, hvor man vil
kaste hen. Gennem denne øvelse
lærer man at give retning og mening
til sine handlinger.
Femkampen er en række fysiske øvelser, som i første omgang taler til fem
forskellige dele af kroppen, men også
samtidig til fem forskellige sjæleegenskaber, og det er denne sammenhæng, vi har fokus på i gymnastik-

timerne. At børnene gennem disse
øvelser ikke kun styrker sig motorisk,
men at de lærer noget om tyngde og
lethed i sindet, at give sig hen til og
at sætte sig af/trække sig væk
fra/tage afstand fra fra noget, at
harmonisere tanke, følelse og vilje,
at vise initiativkraft og indlevelse, at
give slip på det rigtige tidspunkt og at
give mening og retning til sine handlinger. Det styrker deres sjæl!
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Forråelse set i sammenhæng med

Marjattas `Værdibaserede personale politik
”Venlighed som fremgangsmåde”
AF TINE BAY SØRENSEN - Temadag med Dorthe Birkmose om forråelse

Psykologen Dorthe Birkmose har
med sin bog ”Når gode mennesker
handler ondt” og mange foredrag landet rundt skabt fokus på dette gamle
og ikke særlig velsete begreb ”forråelse”. Det er noget vi helst ikke taler
om og er noget meget tabuiseret.
Forråelse betyder at jeg forråder
nogen, at jeg ikke tager ansvar, men
uberettiget lader ansvaret være hos
den/eller dem, der tales om. Lader
andre bærer skylden for samspillet
uden at inddrage mig selv. At vi i stedet for forståelse og faglighed, møder
vores medmennesker med forråelse
og afmagt.
Vi havde på Marjatta, muligheden da
Dorthe Birkemose i januar 2020 kom
og havde en temadag i Kulturhuset.
Umiddelbart tror jeg vi alle tænkte
”forråelse”, det er ikke mig. Det er
slet ikke noget vi har i vores bogruppe, eller i relationen os imellem, eller
måden vi møder den enkelte borger
på. Og da slet ikke i dialogen med de
pårørende, eller i de tanker vi gør os
omkring forældre samarbejdet.
Men vi blev klogere! For når Dorthe
Birkmose folder temaet ud med tydelige eksempler fra sit eget professionelle virke, så bliver vi alle ramt. Der
var ingen i salen, der kunne melde
”Hus forbi”. Vi kunne alle mærke en
rem af huden, og mærke inde i os
selv, at vi alle har stået i en sammenhæng og talt mindre pænt om en
kollega. Talt om og ikke med. Oplevet at der vokser et negativt billede
frem af den pågældende, som bliver
forøget, hver gang der tales om og
ikke med den pågældende.
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 ”Lagde du også mærke til at han/
hun ikke kan …..Han/ hun får det
bare slet ikke til at fungere med X.
Jeg skal bare ikke arbejde sammen
med ham/ hende mere. Denne
stemning breder sig lynhurtigt
som ringe i vandet og flere og flere
ender med at få en sådan holdning, selvom de aldrig nogensinde
helt konkret har haft en lignende
oplevelse.
 Oplevet at være med til ovenstående for at være en del af det
sociale miljø.
 Arter det helt ud ender det med
mobning og dårligt arbejdsklima.

Det som var udslagsgivende ved
Dorte Birkemoses oplæg var, at hun
anvendte en fortællende stil, brugte
sine egne eksempler fra sin egen
hverdag, som psykolog på et Bosted. Hvor hun egentlig skulle støtte
medarbejdergruppen i et ordentligt
forældresamarbejde og i stedet for at
højne de enkeltes faglighed, støtte
den anerkendende tilgang, oplevede
hun selv at hun stod der og talte
med om den mor som bare blev, så
for meget. At hun uden refleksion
gik med ind i denne forrående dialog
og var med til at stemple denne mor
som symbiotisk og selvoptaget.

Eller i forhold til forældre og pårørende:
 Den mor/far er bare for meget.
Hele tiden tager de udgangspunkt
i deres behov og er bare optaget
af om tøjet ligger rigtigt og ser
slet ikke alt det arbejde vi gør for
barnet.
 Undgår at tale med den pårørende
selv, lader andre ordne det.
 Skynder os væk, når den pårørende kommer.
 Taler ikke direkte, men indirekte.
 Undgår øjenkontakt.

At der, hvor hun skulle hjælpe
medarbejderne og ikke mindst
moderen og beboeren med at få en
bedre dialog, skete det stik modsatte.
Kommunikationen blev båret af
negativ sprogbrug, latterliggørelse og
eksklusion.

Eller i en sammenhæng med børnene, de unge og Voksne vi er sat til
at tage vare på, hvad er det for en
tone vi taler i? Er det i øjenhøjde,
eller taler vi ned? Hvordan er det
etiske sprog og tankerne.
 X er bare egoistisk og styrende.
 Nåh, hun er bare min lille prinsesse.
 Han/hun ødelægger det hele for
alle andre her i gruppen.
 Mit kontaktbarn er bare så sød…

Dorte Birkemose og medarbejderne
kom ind i en negativ spiral, hvor de
alle endte op med at være kognitivt
indskrænkede i deres tankegang.
I stedet for at erkende sin afmagt og
erkende, at hun selv havde grebet
kommunikationen og dialogen med
moderen forkert ad, så fortsatte hun
bare derudad og historien fik aldrig
nogensinde en Happy End.
For som Dorte Birkemose siger:
” Man skal virkelig ikke undervurdere
den menneskelige evne til selvbedrag.
Forråelse er en naturlig menneskelig
overlevelsesstrategi i en situation, hvor
man er presset og afmægtig. ”
Det er sådan, at gode mennesker kan
gøre ondt.

Det er vigtigt, at jeg i mit arbejde
forholder mig til dette bevidst. Er opmærksom på, hvordan jeg forholder
mig til den enkelte. Være iagttagende og ikke fastlåst på bestemte, forudfattede meninger. Holde mig åben
og agerende i situationen, så jeg ikke
begrænser andre i deres udfoldelses
muligheder, men åbner, hjælper og
støtter den enkelte i at turde handle
og folde sit potentiale ud.

Selvom Dorte Birkemose godt vidstemoralsk, etisk, fagligt og menneskeligt- at det var forkert, så gjorde hun
det alligevel.
Forråelse sker kollektivt og alle der
har vidst, eller opsnappet noget, har
et medansvar og kan ikke bare pege
fingre af de andre.
Adfærd er lig kommunikation
Derfor skal løsningen i mange sammenhænge også være kollektiv, for
at gøre noget ved forråelsen, for
adfærd er lig kommunikation. Kan vi
ikke kommunikere, prøver vi i vores
adfærd at vise, at der er noget galt, at
vi har et behov for at blive forstået,
set og lyttet til. Det handler om vores
evne til at kunne mentalisere, vores
egen vilje til at turde standse op og
ville forstå min kollega, forældre,
beboeren jeg arbejder med, eller min
ledelse.
Hvad er det for ord jeg bruger for
at karakterisere mit medmenneske?
Hvad er det for fortællinger jeg skildrer i forhold til mit samarbejde med
andre mennesker.
Vi har magt i det specialpædagogiske
felt. Relationen er asymmetrisk, jeg
er sat til at tage vare på mennesker,
som ikke kan tage vare på sig selv.

Skabe en kultur for sund faglig refleksion, hvor jeg ikke bare i enerum tør
kigge på min egen adfærd, men også
at kunne gøre det i en sammenhæng
med andre. Turde erkende min afmægtighed og få spurgt ind til gode
råd fra andre. Erkende at noget er
svært, at nogen relationer kan være
svære. Men at det så ikke er min
modpart der er noget galt med, men
at det er mig selv, der endnu ikke har
fundet den rette ”nøgle” frem til den
anden. Eller forstået situationen.
At være faglig professionel er et
konstant arbejde både i relationen til
den enkelte, men også i samarbejdet
med mine kollegaer, vi skal ikke være
bedste venner, vi er professionelle,
men dertil er der behov for åbenhed,
troværdighed og tillid.
Venlighed er kærlighed gjort synlig,
som Sofie Münster, forfatter og oplægsholder udtrykker det i en artikel
i Kristeligt Dagblad fra 3. januar
2020. ”Forældre, som ikke fokuserer
snævert på børnenes kognitive bedrifter,
men forsøger at lærer deres børn venlighed, har generelt de gladeste og mest
empatiske børn”.
Sofie Münster blev inviteret ud i en
børnehave til en forældreaften, for
at sætte ord på, hvordan man som
forældre kan opdrage sit barn til at
tænke på andre end sig selv. Men
dette kræver, som Sofie Münster fortsætter i artiklen, ”at børn bliver mødt

Vi taler med hinanden
og ikke om hinanden

af voksne, som ikke er bange for at tage
ansvar for sig selv”. At de har rollemodeller at spejle sig i.
“Venlighed som fremgangsmåde “ - Marjattas værdibaserede
personalepolitik
Vi har som noget helt unikt på Marjatta siden 1998 haft en fremskrevet
værdibaseret personale politik. Den
er opstået i et tæt samarbejde ledere
og medarbejdere imellem guidet og
hjulpet på vej af konsulent Ejvind
Nielsen.
Noget helt centralt i denne værdibaserede personalepolitik er den enkeltes adfærd og kommunikation.
“Mennesker er grundlæggende venlige og
vil gerne have et godt forhold til andre.
Derfor er en bevidst adfærd men udgangspunkt i at være venlig overfor alle,
uanset, hvordan deres adfærd og kommunikation er, en stærk og kraftfuld
metode, der kan forebygge konflikter”.
Her under er bl.a. andre adfærds
anvisninger:
“Min opfattelse af virkeligheden er ikke
hele virkeligheden - den er bare min.”
“Respons fra andre er godt og nødvendigt”.
“ Vi taler med hinanden og ikke om
hinanden”.
Sådan fortsætter det. Alle disse adfærds og kommunikations anvisninger er væsentlige og med til at give
samarbejdet en rygrad og værdifuldhed.
Dette kræver at vi alle forholder os
bevidst til disse værdier og i hverdagen efter bedste evner søger at
leve dem ud. Samtidig med at vi har
opgaven, at undre os hvis nogen ikke
gør det. Vi skal alle medvirke til at
holde vores grundlag og samarbejdsformer levende.
Vi har en personalepolitik, som kan
holde forråelsen fra døren, hvis
vi bruger den aktivt og holder den
levende. Arbejder med den, så den
ikke bare forbliver en fin mappe,
som samler støv på vores hylder.
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Hilsen fra
Idunhuset
Af KATJA ALSLEV

I marts forandrede livet i Idunhuset
sig. Det føltes som om vi blev lukket
inde og ikke kunne komme ud. Heldigvis kunne vi lave madpakker og
tage på tur i skoven, og vi kunne også
gå ud i haven. Det gav noget frihed.
Vi måtte ikke tage på arbejde andre
steder, end på Vidarslund, så Katrine
valgte at arbejde på A-huset, og Morten og Rikke valgte at blive hjemme.
De stod for husarbejdet og var rigtig
gode til at gøre rent og spritte af. Lige
før påske valgte Morten dog at starte
på A-huset; det blev kedeligt i længden kun at være i Idunhuset, også
selvom han cyklede sig nogle ture.
På grund af corona var der mange
ting, vi ikke længere måtte og ting,
som vi skulle. Vi måtte ikke give
hånd, vi måtte ikke kysse og kramme
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hinanden, vi kunne ikke
længere komme i byen,
kirken, cafeerne, restauranterne og biograferne var
lukkede, der var heller ikke
nogle fritidsaktiviteter, og vi
kom ikke på besøgsweekend.
Til gengæld skulle vi vaske
hænder hele tiden, spritte
af, vi hilste med albuer,
fødder og hænderne samlede
foran, og vi skulle huske at hoste i
ærmet. Det var ikke lige let for alle.
Påskeferien blev også tilbragt i Idunhuset. Vores forældre kom på besøg
i haven med wienerbrød, påskeøl,
flødeboller, film og chokolade. Det
var rigtig dejligt at se dem igen,
også selvom vi skulle holde afstand.
Langfredag var der filmaften med slik,

sodavand og Hurra For De Blå Husarer, og dem, der havde lyst, kunne
overnatte i stuen. Lørdag var der
bestilt dejlig påskefrokost fra Frederiks
Villa, og vi skålede i påskebryg. Til
eftermiddagskaffen var der romkugler
og en lille Bailey. Søndag formiddag
så dem, der havde lyst, Højmesse i
stuen, og så tog vi på udflugt med
madpakker til Aunø sammen med
Allan og Christina. Mandag spiste vi
brunch, gik tur og spillede yatzy.
Vi skulle have været på sommerferietur i juni, men det blev også aflyst

på grund
af coronavirus. Nogle
skulle have været til Sønderjylland og
andre skulle have været på badeferie
sydpå. I stedet er ferien udsat til september, hvor vi tager i sommerhus.
Så kan vi samtidig holde fødselsdag
for Idunhuset, som bliver 12 år den 2.
september. Hip hip hurra!
Nu glæder vi os til, at Danmark åbner
op igen, så vi kan komme ud. Det er
så småt begyndt. Katrine, Rikke og
Katja var en tur i Præstø, hvor Katja

købte tre krus
kakao på Sweet´n´Coffee, som
vi tog med og drak på en bænk ved
Frederiksminde. Flere af os skal snart
på besøgsweekend eller lille ferie, og
det glæder vi os helt vildt til. Men
vi synes selv, vi har været gode til at
passe på hinanden, og vi er, så vidt vi
ved, alle sammen raske.
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Da Danmark lukkede ned
Af Walter Morweiser og Rina Filiti

Den 11. marts hørte vi Mette
Frederiksen sige, at Danmark måtte lukke ned
I dagene efter talte vi om hvorfor
vi pludselig skulle det, og hvad det
mon ville betyde for os. Vi forstod
jo at det handlede om sygdom, og at
ingen kunne vide om de var smittede eller ej og at vi derfor skulle passe
godt på hinanden og ikke komme
for tæt på nogen. At vi alle kender
til at være syg og hvor højt vi ønsker
at alle skal være raske. At vi måtte
finde vores tålmodighed frem og at
vi måtte vente i noget tid, måske i
noget der ville føles som lang tid, på
bl.a. at komme ud at spise frokost
på cafe, at danse folkedans, at spille
musik, høre koncerter og købe ind
og ikke mindst, vente på at besøge
vores familier og elskede igen.
At mange af vores daglige rytmer,
handlinger og gøremål nu skulle
være på pause og om hvem der havde gode ideer til hvordan vi nu skulle
sige godmorgen, goddag, godnat og
farvel til hinanden, når vi ikke måtte
give hånd. Vi talte om det nye og om
det gamle. At vores smukke bordvers
stadig er det samme:
Jorden har os brødet givet, solen har
os skænket livet, kære sol, kære jord
– takken i vort hjerte bor.
Men at vi ikke længere kan holde
hinanden i hænderne når vi velsigner måltidet.
At vi stadig kan holde vores morgensamling og få den start på dagen
vi kender med klaverspil, morgensang og det samlende morgen vers
fra denne årstid, men at vi ikke kan
afslutte den med at holde hinanden
i hånden. At vi i stedet hver især,
må samle vore egne hænder, se på
hinanden og så sige godmorgen.
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Jeg skuer ud i verden
Hvor solen lyser klart
hvor alle stjerner tindrer,
hvor stenene ligger tungt
hvor planterne levende vokser,
hvor dyrene følende lever,
hvor mennesket besjælet
til ånden bolig giver.
Jeg skuer ind i sjælen,
Som i mit indre bor.
Guds ånd virker evigt
I solens og i sjælens lys
I verdens rum derude,
I sjælens dyb derinde.
Til dig guds høje ånd
Nu vender sig min bøn.
Velsignelse og kraft
Til at arbejde og lære
Må vokse i min sjæl.

Nu er det to måneder siden at vi
hørte Mette Frederiksen lukke Danmark ned og på beboermødet taler vi
om hvordan vi har klaret det. Walter
Morweiser som bor her i Sagahus vil
gerne være dagens journalist og har
nogle spørgsmål til sine medbeboere
i huset.

1
2

Hvad har du lavet i den tid Danmark har været lukket ned?
Hvad glæder du dig til at lave når
det er muligt igen?

Tommy fortæller at han i denne tid
ikke har kunnet tage ud og kigge på
ting i røde kors butikker, og derfor
har han kigget på computeren og har
fundet et flot ur som han bestilte og
fik leveret med posten. ”Det er grønt
og jeg er glad for det” siger Tommy.
”Jeg glæder mig til at jeg kan besøge
min kæreste igen. ”
På Walters spørgsmål, svarer Mark at
han ikke har været på Bredeshave og
arbejde længe og at han glæder sig til
at komme tilbage, selvom det også er
rart at arbejde i Vidarslund A-huset.
Mark har haft tid til at save en masse
brænde den seneste tid og stakken er
blevet stor.

Mark fortæller at han glæder sig rigtig meget til at komme på sommerferie, selvom det bliver lidt senere end
det plejer.
Walter vil også gerne spørge Mette
hvad hun har lavet de seneste
måneder. Mette fortæller at hun har
passet sit arbejde som hun plejer, og
at der har været lidt bedre tid til at
tale med alle i Sagahus og til at være
mere ude i naturen.
Når alt bliver normalt igen, så
glæder Mette sig til at kunne besøge
sin familie og at få gæster på besøg
derhjemme.
Flemming fortæller at han har haft
god tid til at strikke når han nu ikke
kunne spille musik sammen med
perron 13. ”jeg har f.eks. strikket en
stor pude som skal gives i gave, men
det er stadig en hemmelighed. Jeg
har også strikket andre ting. Jeg har
arbejdet på Gartneriet og det kan jeg
faktisk rigtig godt lide. ”
”Jeg glæder mig meget til at komme
på sommerferie, til at spille igen og
til at besøge min faster i Århus”
Walter vil også gerne fortælle alle
læsere af Marjatta bladet hvad han
selv har lavet:
”jeg har fundet ud af at man kan

købe nogle af de ting man gerne vil
have på nettet. Jeg har f.eks. bestilt
en Teknobil i Tyskland som jeg stadig venter på skal komme, og jeg har
fået tre tanks med posten som jeg
bestilte på computeren. Det er godt
at det kan lade sig gøre, når jeg ikke
kan komme på kræmmermarked
som jeg plejer. ”
”Jeg har også luget ukrudt mellem
alle fliserne rundt om Sagahus. Det
er blevet flot.
Det bliver rart igen at køre med Flex
trafik til markeder og at besøge min
mor som jeg plejer. ”
De sidst to måneder har budt på
ændringer i hverdagen. Vante ritualer har måtte hvile og nye måtte
vækkes. Vi har set ”Danmark synger
sammen ”i fjernsynet om fredagen, og vi har også set gudstjeneste
i fjernsynet om lørdagen. Vores
sædvanlige kirketur om søndagen
kom på pause. Vi hilser uden at give
hånd og vi finder på gode aktiviteter
at lave hjemme, inde og ude. Der er
ting vi ikke har kunnet, men også
meget vi godt kan.
Vi er glade og taknemmelige for at vi
har så godt et fællesskab her på Vidarslund. Ingen har følt sig alene og
vi har alle været gode til at passe godt
på hinanden. Ingen er blevet syge.
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Corona-sygdommen
– hvad er situationen?
AF Lisbet Kolmos, læge Helsecenter Marjatta

En epidemi
En smitsom sygdom brød ud i Kina i
Wuhan-provinsen i november 2019.
I januar 2020 fandt man ud af at
den var en influenza-type, et coronavirus kaldet SARS-CoV-2. Det skabte
alarm i Kina, fordi de tænke på de to
foregående epidemier, Sars og Mers,
som havde hærget i Asien nogle få år
tidligere, og som var meget smitsomme og havde høje dødstal. Den
nye sygdom kom ikke under kontrol
i Asien men bredte sig til hele verden,
den blev en pandemi. Europa var
uforberedt, og der var ikke tilstrækkelige rutiner (testmetoder og værnemidler) til at håndtere en sådan
sygdom. Først blev Italien ramt, men
hurtigt derefter Danmark, pga. en
flok skiturister, som kom hjem med
sygdommen.

Danmark blev epicenter
Danmark blev et epicenter for sygdommen i en kortere periode, men
siden er sygdommen vandret videre
og andre lande er blevet epicenter
bl.a. USA, Storbritannien, Brasilien.
Alle håber på at sygdommen snart
dør ud, men ingen ved det, så det er
nødvendig at være på vagt. Det er
alvorligt; på verdensplan er der i øjeblikket 5 mio. smittede og 330.000
er døde.
Det er en influenza-type, som
overføres ved kontakt til slimhinder.
Typisk ved at man rører ved en flade
med smitte og selv fører smitten
til sin næseslimhinde eller øjne, så
sygdommen kan komme ind i kroppen ad den vej. Derfor har det været
nødvendig at afbryde smittevejene
ved at holde afstand, vaske hænder
og rengøre mulige smitteflader.
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De ældre og
svage bliver ramt
Sygdommen viser sig i mange
sværhedsgrader, nogle bliver
næsten ikke syge, andre får
symptomer som ved en rigtig slem
influenza, og nogle (ca. 2% af de
smittede) får et alvorligt angreb med
lungebetændelse og høj risiko for at
dø. Dem, der bliver meget alvorligt
angrebet, er oftest ældre med en
anden underliggende sygdom, som
gør at de i forvejen har et påvirket
immunforsvar.
Som ved andre epidemier er der en
tid efter man er blevet smittet indtil
sygdommen bryder ud, i den tid er
man bærer af sygdommen og kan
smitte andre uden at vide det. Inkubationstiden er 11-14 dage. Der kan
man nå at smitte mange andre. Når
først sygdommen er brudt ud, kan
man tage sine forholdsregler for ikke
at smitte andre.

Danmark lukker ned
Danmark blev lukket ned den 11.
marts, efter at antallet af smittede var
steget kraftigt i nogle uger. Det havde
kæmpe konsekvenser for særlig
unge, ældre og handicappede og for
erhvervslivet. Hos mange opstod der
en følelse af tomhed, for hvor blev
alt det af, som vi havde planlagt, det
var som blæst bort. Samtidig blev
mange grebet af frygt for coronaen.
Hvor slemt kan det mon blive? Er jeg
en af dem, der skal dø? Hvordan vil
det gå mine kære og mine pårørende? Hvordan går det med Danmark i
fremtiden og alle andre lande beskæftigelsesmæssigt og økonomisk.

Samtidig med at krisen tiltog opstod
der nye initiativer. Både unge og ældre tilbød deres hjælp til de mange,
der ikke selv kunne købe ind eller var
blevet isolerede og ensomme. Mange
begyndte at tænke over, hvad der
burde ændres ved vores samfund,
så det bliver bedre at leve i for alle i
fremtiden. Der opstod et håb om at
krisen bliver anledning til at tænke
nye tanker, som kan ændre samfundet til det bedre.
I Danmark har vi været heldige for
set i tilbageblikket kaldes det en blid
nedlukning, for nok måtte vi ikke
være sammen med andre end dem vi
levede sammen med, men vi måtte
gerne gå ud og gå ture og købe ind.
Der var tillid til regeringen og alle
handlede fornuftigt.

Faren er drevet over, men vi
skal stadig passe på
Nu – efter nogle måneder – er den
værste fare drevet over, og vi er
heldigvis ved at åbne landet igen,
selvom der stadig er begrænsninger.
De forskellige erhvervsgrene sukker
efter at komme i gang. Undervisningssektoren er lagt delvist på is og
længes efter at invitere alle indenfor
igen. Man først til august får vi lov
til at samles så mange på en gang.

Sygdommen er ikke væk, den kan
komme igen, når vi mindst venter
det, så vi må stadig passe på.

Marjatta måtte lukke
sig om sig selv
På Marjatta blev den vigtigste opgave
at beskytte elever og beboere mod
sygdommen. De fleste er sunde og raske og ikke i risikogruppen, men der
er nogle ældre borgere og også nogle
enkelte med en immunsygdom, som
skal have særlig beskyttelse. Den
vigtigste risikofaktor er, at de bor
tæt samme i de enkelte bo-enheder
og ofte træffer hinanden i dagligdagen på værkstederne og i fritiden til
kunstneriske og bevægelsesmæssige
aktiviteter.
Det hele handler om at afbryde smittevejene. Man skal være så få som
muligt og omgås den samme gruppe,
så man er mindst mulig udsat for
smitte. På Marjatta havde alle forud
for epidemiens indtræden i et år med hjælp fra Inge Chabot, som
den erfarne rådgiver – arbejdet på at
hæve den hygiejniske standart og få
disciplin ind i alle former for behandling. Der var flere, som synes, at det
var lidt overdrevet, ”det er jo bare
beboernes hjem”, men nu, da sygdommen ramte, viste det sig at være
guld værd. Der var disciplin med det
samme, smitteveje blev afbrudt, der
hvor det var muligt. Hvert center
blev holdt adskilt, så grupperne var
så små som muligt, og ingen måtte
krydse hinandens grænser. Hygiejnen
var i højeste standart, alt fungerede
perfekt. Det er virkelig bemærkelsesværdigt og utrolig flot. Det lykkedes
og der er endnu ingen, der er smittet.

Hvis andre havde samme
høje standard
Hvis den samme høje hygiejniske
standard og disciplin blev indført
på alle landets plejehjem, ville man
kunne skåne mange ældre for at blive
smittet. Der er ikke så mange ældre,
der har været ramt i Danmark, men
andre lande har de ældre måttet
betale en høj pris.

Hvad gør vi fremover?
Hvis en af beboerne i voksencentrene

eller eleverne på skolehjemmet bliver
smittet – og det vil formentlig ske –
så er det vigtigt, at den syge ikke skal
bo sammen med de raske i huset.
Risikoen for at smitte de andre er
meget stor, derfor er det arrangeret
sådan, at den smittede kan føres til
Helsecenteret, hvor der er indrettet
en lille corona-enhed, hvor de smittede kan bo under gode forhold og
blive plejet af en særlig trænet gruppe
medarbejdere fra Marjatta.
Helsecenteret, som blev indviet i
januar i år, er en del af det nye byggeri på Bredeshave. Det har en lille
terapienhed med konsultationsrum
til to læger, en sygeplejerske og en
pædagogisk eurytmist. Desuden er
det til Helsecenteret tilknyttet nogle
værelser hver med bad og toilet.
Disse værelser er nu indrettet som
et lille corona-afsnit, som kan tage
imod beboere fra Marjatta, der er blevet smittet med coronavirus. Det er
lige som et selvstændigt afsnit på et
sygehus. Ledelsen har sammen med
Inge Chabot planlagt det hele meget
betryggende, så alle kan føle sig sikre.

Hvorfor skal de syge fra
Marjattas flyttes
Det er efter ”udtyndingsprincippet”,
den der har sygdommen skal flyttes
fra de raske, så smittetrykket mindskes. Dem, der bliver smittet, bliver
ikke nødvendigvis meget syge, men
det vigtige er, at de skal passes i andre
omgivelser væk fra de raske, og det er
der nu skabt mulighed for i Helsecenteret. Hvis de bliver rigtig syge skal
de naturligvis indlægges på hospital,
men det er godt for beboerne, at de
kan blive plejet i trygge omgivelser,
så længe det er fornuftigt, og ikke
skal ligge flere dage blandt coronapatienter på et hospital. Helsecenteret
på Bredeshave er et dejligt sted, medarbejderne er søde og dygtige, så
beboerne bliver sikkert også glade
for den omsorg for dem selv og for
de andre i bostedet.

vi gør med vores hænder, mere håndvask, rimelig afstand, og ikke mindst
sund levevis med bl.a. gode kostvaner og sund bevægelse, så immunforsvaret er så godt som muligt.

Vi har savnet nærværet
allermest
Det værste ved denne epidemi har
været afstanden. Vi har måttet holde
afstand til vore nærmeste. Forældre
har ikke kunnet besøge deres børn
på Marjatta og børn og voksne har
ikke kunnet komme hjem. Vi har
ikke måttet være nær ved hinanden.
Mange har kompenseret ved at mødes på skærmen, men det er ikke det
samme. I denne tid er vi blevet opmærksomme på, at det at være nær
hinanden, at kunne se og opleve den
andens følelser og kropssprog, det er
helt afgørende for os. Ikke mindst for
mennesker med et udviklingshandicap. For dem har det været et kæmpe
afsavn.
Heldigvis, nu kan vi være sammen
igen uden angst for at blive syge,
hvis vi passer godt på. Vi kan ikke
undvære nærværet fra den anden,
et computermøde er ikke nok. Det
mærker vi tydeligt, nu hvor vi har
måttet undvære nærværet. Der
udstråler en form for livsenergi ud
fra de personer man møder, særlig fra
dem vi har kær.
Vi er taknemmelige for at det er gået
så godt på Marjatta, og vi har lært
en del i denne periode og sidst men
ikke mindst er vi godt forberedte til
fremtiden.

Vi må nok lære at leve med risikoen for en ny opblussen af epidemien, hvis ikke det er COVID-19, så
en anden form. Vi må indøve andre
vaner og en ny bevidsthed om, hvad
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Samvær og Sammenhængskraft i coronatiden
AF Susan Green Johansen

I Marts ændrede
forholdene sig på STU
Da nedlukning af skoler og ungdomsuddannelser blev en realitet,
blev Marjattas STU ikke lukket, men
reduceret med mange elever. Mange
forældre valgte at tage deres unge
menneske hjem i familien.

blev vi enige om, at en gang om
ugen måtte vi finde et sted i naturen vi gerne ville og… ikke mindst
måtte besøge. Marjatta har heldigvis
en perfekt placering i forhold til at
besøge skønne naturområder, endda
mange steder med kystlinje og hav
inkluderet.

Vi var dog et antal unge og lærere,
der stadig holdt uddannelsen i gang,
dog med en noget forandret dagsorden i forhold til dagligdagen. Ingen
elever havde deres netværk, kæreste
eller bedste ven lige ved siden af sig,
som de plejede. Da vi mærkede, at
eleverne havde brug for afveksling,
i form af oplevelser på det lille hold,

Det kan godt virke massivt, at skulle
blive undervist næsten en til en. For
nogle elever er det en stor fordel i
afmålt dosis, at få ekstra meget opmærksomhed, men det siger sig selv,
at det også kan blive intenst. Det kan
for andre elever være lige rigeligt nok
at skulle koncentrere sig i lang tid af
gangen.
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Det er her naturen kommer ind i billedet, som en et åndedrag! man har
luft omkring sig, afstand eller nærhed
alt efter den enkeltes behov og ro til
bare at være tilstede i sin krop og i sit
sind. Det med at vandre afsted lidt
på egen hånd, føles rart og åndedrættet sættes fri. At gå og tale sammen,
(med afstand) er også værdifuldt, der
opstår altid mange fine samtaler på
vores ture.
Den specifikke tur, gik til kalkbruddet i Faxe. Denne naturplet, som jo
er menneskeskabt, pgra de mange
års udgravninger af kridt og kalk og
dermed et indgreb i naturen omkring
Faxe bymidte, er et særligt sted. Det

føles som at træde ind i et andet
rum, først og fremmest på grund af
de hvide skrænter hvor man kan se
de mange lag af aflejringer gennem
mange tusind år, dernæst det særlige
lys, som bedst kan sammenlignes
med at være på højfjeldshotel eller på
en skiløipe i strålende solskin. Sidst
men ikke mindst, de små søer, som
lyser i alle nuancer af blå og turkis.
Som motivation og inspiration,
havde lærerne hjemmefra fortalt
eleverne om de spændende fossiler
man kan være heldige at finde i
skrænterne: hajtænder, søpindsvin,
aftryk af plantedele og mange andre
havdyr, som har levet på dette sted,
som engang var hav.
Vi havde bevæbnet os med hamre,
mejsler og hakker….og ikke mindst
madpakker, ingen tur uden en god
madpakke!
Vi parkerede en god lille gåtur væk
fra nedgangen til bruddet, så vi
kunne nyde udsigten højt oppe fra
skrænten, som går forbi biografen
”Kanten” og det lille museum, som
hører til kalkbruddet, samt Faxe vandrehjem med udkikstårnet, hvor man
nærmest føler man svæver frit over

kalkbruddet, hvis man stiller sig helt
ud i spidsen.
Gåturen går også igennem lidt skov
og en lund, så når man trapperne
ned til selve bruddet.
Eleverne var topmotiverede og meget
ivrige efter at finde skatte inde i
skrænterne, så det medbragte grej,
blev straks pakket ud og taget i brug.
Der blev arbejdet intenst og der lød
begejstrede råb, når nogen havde”
fundet noget”.
Der blev samlet fine, spændende
kalksten med fossiler i, der blev fotograferet og optaget små videoer af
landskabet og vennerne.
Vi fandt også ud af, at der er specifikke planter som kan leve i dette
kalkrige område, såsom nåletræer,
sommerfuglebuske, følfod m.m.
Vi fik spist vores madpakker og
vendte hjem om eftermiddagen med
en hel masse input og oplevelser i bagagen. Vores sanser var og nysgerrighed var blevet vækket og ikke
mindst: vi havde fået masser af
frisk luft og lys.
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”Der er rigeligt at se til”
Torben Olesen Interviewer Bygningsinspektør Poul Frederiksen og pedellerne

Når man færdes på Marjatta, er det
mellem bygninger og udendørsarealer, som fremtræder indbydende og
velholdte. Det er for mange bare
sådan det er, men det er sandelig ikke
nogen selvfølge eller noget der bare
kommer af sig selv. Det er resultatet
af en stor og vedholdende indsats fra
den medarbejderstab, som i daglig
tale går under betegnelsen ”Pedellerne”.
Marjattabladet har inviteret sig selv
til en snak med Poul Frederiksen,
som har det overordnede ansvar og
er leder af afdelingen, som i alt tæller
fem medarbejdere.
Poul du møder ind på dit kontor her på
Skolehjemmet hver morgen kl. seks, og
så er det ellers dit ansvar, at alt praktisk
i forbindelse med bygninger og udendørsarealer fungerer, og det er lige fra
dryppende vandhaner og stoppede toiletter til store renoveringsopgaver. Kan du
fortælle lidt om dig selv og din baggrund
for at arbejde her på Marjatta?
Ja det vil jeg gerne. Jeg er uddannet
Elektriker. Det startede i Mern i 1975,
hvor jeg blev ansat som arbejdsdreng. Efter endt skolegang blev jeg
lærling i 1976. I 1985 fristede H C

Jørgensen Præstø, så her arbejdede
jeg i ¾ år, indtil jeg blev kontaktet
af et firma i Glostrup; DOMS Dansk
Olie Måler Service. Denne arbejdsplads beholdt jeg i 20 år. I 2006 så jeg
at Marjatta søgte en Pedel, jeg slog
til og blev ansat, og havde en række
gode år som Pedel. Så i 2014 da Torben Bangshøj stoppede, overtog jeg
ansvaret for bygningsvedligeholdelsen og det forskellige.
I 2006 solgte vi vores hus i Lillemark
og overtog min kones fødehjem i Lov
Sønderskov, som er en firlænget landbrugsejendom på 42 tønder land.
Vi har seks børnebørn og i det hele
taget en stor familie. Jeg elsker at
være ude og arbejde praktisk med
mine hænder, så jeg har selv renoveret store dele af gården, ombygget
hele stuehuset med ny tagkonstruktion og gulvvarme, jeg gør stort set
det hele selv. Som sagt elsker jeg at
være ude i naturen, jeg går på jagt
som er en af mine store interesser. Jeg
har lige været på en jagttur i Polen og
skal snart til Afrika. Derudover spiller
jeg badminton, går lange ture med
hundene og tager ud at fiske. Sammen tager vi på lange ferieture med
autocamper, New Zealand, Canada
og senest det vestlige USA. Hvis man
er til bålmad, natur og godt kan lide
en god lang vandretur, så kan denne
ferieform varmt anbefales, du er fri
som fuglen.
Du er en aktiv mand Poul, men du
virker aldrig stresset?
Nej, det er jeg heller ikke. Vi kan da
godt ind imellem have rigtig travlt,
med mange opgaver som skal løses,
men så handler det jo om at prioritere og det er jeg god til. Jeg lovede
mig selv for mange år siden, at jeg
ville være glad når jeg gik på arbejde,
og det løfte har jeg holdt. Jeg har et
godt samarbejde med ledelsen, som
har givet mig rimelig frie hænder
inden for de økonomiske rammer. Og
jeg sætter en ære i at lave nogle gode
aftaler med de firmaer vi samarbejder
med. Man skal kunne stole på hin-
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anden. Og når et firma kommer med
et økonomisk tilbud på en opgave,
så har jeg en baggrund, der gør at
jeg kan vurdere om det er rimeligt
eller ej. Ind imellem får jeg da også
barberet et tilbud ned med ti-tyve
tusind kroner, sådan noget synes jeg
er sjovt.
Det der med at have frihed til at få
nogle gode ideer og virkeliggøre dem,
er vigtigt for mig. Sådan prøver jeg
også selv, at være som leder. Det er
nogle dygtige pedeller Marjatta har,
og de er også meget selvstændige.
Jeg lader dem selv tilrettelægge deres
arbejde og i det hele taget disponere,
på den måde går det hele op i en
højere enhed. Jeg tror det er vigtigt,
at vi i vores arbejde har medbestemmelse og ansvar, og frihed til at finde
på løsninger, det giver tilfredsstillelse
og gør at man kan være glad for sit
arbejde.
Hvor mange pedeller er I egentlig Poul?
Ja, udover mig selv er vi fire her på
skolehjemmet, hvert voksensted har
så selv ansat en pedel til at stå for det
daglige.
Da jeg tiltrådte som bygningsansvarlig, var der kun to ud over mig, men
jeg kunne jo se, at Marjatta brugte en
masse penge på malerarbejde, så jeg
foreslog at vi selv ansatte en maler,
og det var ledelsen med på. Det blev
så Peter Christensen som har været
her siden, og det fungerer rigtigt
godt, det er også meget nemmere at
aftale med de forskellige afdelinger,
som skal have malet og osv. Så er der
Max Olsen som er uddannet tømrer,
han udskifter og reparerer stole/skuffer/senge/døre osv. og alt hvad der
har med det at gøre. Susanne Henriksen står for de grønne områder og for
at passe hestene.
Så er der jo Bredeshave, hvor vi også
har en del opgaver, specielt efter at
Kridthuset er blevet til beboelse, for
det hører jo også under Skolehjemmet. Per Aagaard arbejder halvtids i
Kulturhuset, hvor han hjælper med

Jeg er primært gartner med ansvar
for de grønne områder og så passer
jeg Marjattas tre heste. Jeg hjælper
pædagogerne når børnene skal
ride. Jeg er glad for at arbejde på
Marjatta, mit arbejde er samtidig
nærmest min hobby, og så er jeg
glad for at kunne være ude og nyde
naturen året rundt. Jeg er et friluftsmenneske. Susanne Henriksen
teaterforestillinger og andet, og så
er han halvtids pedel på Skolehjemmet. På den måde er vi et team på
fem i alt. Jeg vil også nævne, at vi
jo kommer rundt i fællesskabet, når
der er opgaver vi skal klare, det kan
være et køkken på SampoVig der skal
udskiftes eller lignende, så kører Max
og jeg ud og klarer det.
Poul du gik jo fra at være kollega, med
dem du nu er chef for, det er aldrig
nemt, hvordan har du det med det, og i
det hele taget med at være leder?
Det har jeg det fint med, jeg ligger
ikke søvnløs om natten. Vi holder
vores møder, nogle gange er det
hver fjortende dag, det skifter lidt alt
efter hvor travlt vi har. Så sætter vi
os ned og får en kop kaffe og snakker om tingene. Jeg informerer om
det jeg ved og de melder tilbage om,
hvordan det går med de forskellige
opgaver, så vi hele tiden er på forkant
med tingene. Jeg har også meget at
gøre med håndværkere og firmaer,
som løser opgaver for Marjatta, der
er det vigtigt at have fingeren på pulsen. Her kommer min egen håndværkerbaggrund mig til gode.
Jeg har jo også mit økonomiske
budget, som jeg skal holde mig
inden for og det kører fint. Jeg kunne
selvfølgelig godt bruge noget mere,
så jeg kunne få lavet tingene noget

Jeg er pedel med udendørs og
indendørs opgaver, oprindelig er jeg
tømrer med en alsidig baggrund.
Jeg er glad for at arbejde på Marjatta, jeg bor i Præstø så jeg har ikke
så langt til arbejdet. Jeg kan godt
lide at være omgivet af mennesker,
som man er her, både børnene og
pædagogerne har ting de gerne vil
snakke om, det synes jeg er hyggeligt. Af og til kan jeg da også lige
give en pædagog en håndsrækning,
i det hele taget synes jeg, at vi er
gode til at hjælpe hinanden.
Max Olsen
hurtigere, men så må man jo bare
prioritere. Jeg gør det, at jeg i januar
eller februar kører rundt i Fællesskabet og ser på hvad der trænger til
at blive gjort. Så laver jeg en liste og
indhenter tilbud fra håndværkere, så
jeg kan se at det vil koste sådan og
sådan, og ud fra det beslutter vi så
hvad der skal laves det år.
Der er jo en del gamle bygninger
i Fællesskabet?
Ja noget vi i de senere år har arbejdet
en del med, er at klimasikre bygningerne, det vil sige at vi udskifter
gamle vinduer og døre, så varmen
ikke bare fiser ud af revner og sprækker. Ligeledes er der en del gamle
oliefyr, som vi løbende skal have
skiftet ud med varmepumper. Det er
noget af det jeg kigger på i øjeblikket, hvordan finder vi penge til den
omlægning.
På en måde er vi jo hele tiden bag
ud, for det er lige meget hvad katten
der skal laves, så er det mig der bliver
ringet til. Skal der udskiftes nøgler
et eller andet sted, så er det mig de
ringer til, er der en vaskemaskine der
strejker, så er det mig de ringer til og
så fremdeles. Jeg trives fint med det,
rigtig fint, men det gør jo, at vi aldrig
rigtig ved hvad der venter os, når vi

Jeg bliver kaldt Maler-Peter, det ved
alle hvem er. Jeg er ansat som pedel,
men jeg har rigtig mange maler
opgaver, både her på Skolehjemmet,
men også ude omkring i Fællesskabet. Jeg har lært at lasere, så når
der er ønske om det, så klarer jeg
også det. Jeg er glad for at arbejde
på Marjatta, det er dejligt afvekslende, her er rare kollegaer, og det er
dejligt at omgås børnene og de unge
mennesker.
møder ind, og så skal der prioriteres.
Alt hvad jeg får ind på mail eller telefonen, skal der handles på, sådan er
det. Der er altid rigeligt at se til! Men
som sagt; jeg går glad på arbejde og
jeg er også glad når jeg går hjem.

Jeg kom til Marjatta efter at have
arbejdet med teater i mange år. Her
fandt jeg et sted hvor der ikke bare
er spændende arbejdsopgaver, søde
og interessante kollegaer, den antroposofiske tænkning der falder fint i
hak med min egen livsanskuelse og
i særdeleshed, en fin og respektfuld
måde at være med dem vi er her
for. Som pedel laver jeg næsten alle
typer opgaver og kommer gerne med
forslag til materialevalg, udførelse
og æstetik. Per Aagaard
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Philip Faber på Sampovig
Af Marie Jakobsen

Der er heldigvis fordele midt i vores
allesammens coronatid.
På Sampovig har husene hver morgen haft sin egen morgensang med
Philip Faber på skærm og Hans live
på klaver.

har så været, at vi nok samlet set har
øget den gennemsnitlige BMI.
Men chokolade og pynt er bestemt
med til at holde humøret oppe, og så
angriber vi vægtforøgelsen, når det
bliver hverdag igen.

Nu vi ikke kan afholde vores sædvanlige fælles morgensamling, har
vi udnyttet situationen og hver især
skabt samling og en god start på
dagen med sang, glæde og lidt mere
løssluppenhed end vi plejer rundt i
stuerne.

Vores nye fælles smukke terrasse på
Grønningen mellem husene blev
anlagt lige i tide og med fine, nye havemøbler. Her holdes der kaffepauser
i arbejdstiden, og snart kan vi mødes
til grill og hygge og realisere en
længe ventet drøm; at kunne mødes
på tværs af husene, når vi har lyst og
tid til at dele et sommermåltid med
hinanden – og det har vi.

Der har været flere pakker, breve,
chokolade og blomster i omløb end
nogensinde før.
Det er absolut en fordel, for det skaber rigtig meget glæde og ulempen
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Påskedagene bød naturligvis på savn
af pårørende, men vi skabte god
stemning med anemoneture, andagt,

havearbejde, æggejagt og påskefrokost.
Vi ved godt, at Corona har været et
indgreb i vores vanlige gænge på alle
måder, at det har skabt savn og mange spørgsmål, men overordnet set
har vi ved fælles hjælp skabt en god
hverdag, hvor humor, opfindsomhed og trøst har bragt os tættere på
hinanden i vores fælles bestræbelse
på at klare udfordringen og fortsætte
vores liv som altid på en måde som,
når vi kommer forbi Corona, har givet os ny lærdom og nye erkendelser
af hvor meget vi kan, når vi – både
beboere og medarbejdere – gør vores
ypperste i fællesskab.
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Det gode liv er ikke
en selvfølge !
Tanker omkring arbejdet i Lokalrådet
i Voksenfællesskabet Ristolahaven
Af Mette Schmidt Lokalrådsformand

Et liv med kvalitet
– livskvalitet
Lokalrådets engagement er båret af
et stærkt og vedholdende ønske om
at skabe de bedst mulige betingelser
for et værdifuldt liv til glæde for både
den enkelte og fællesskabet. Et liv
med kvalitet er ikke en selvfølge og
kræver, at der hele tiden er opmærksomhed på, hvordan et voksenmiljø
som Ristolahaven både fastholder
alle de gode og brugbare rutiner og er
opmærksom på de manglende kompetencer, der opstår eller opdages.
Det betyder, at arbejdet i lokalrådet
kan give anledning til vigtige diskussioner omkring det gode liv for vores
voksne børn.
Som forældrerepræsentanter i Lokalrådet er vi i dialog om, hvordan Ristolahaven arbejder med en rytmisk

og pædagogisk struktureret hverdag,
der tilstræber en grundstemning af
tilfredshed og livslyst. Beboernes
livskvalitet øges ved at livet føles meningsfyldt, rigt, givende og trygt. Et
menneske må forventes at opleve høj
livskvalitet jo stærkere oplevelsen af
glæde, lyst og velvære fylder dagene
– altså en positiv grundstemning. På
den måde handler livskvalitet også
om indre psykologiske forhold. Hvis
en beboer i Ristolahaven viser tegn
på psykisk ubalance gives der en særlig opmærksomhed og støtte til den
enkelte beboer i form af samtaler,
særlig terapeutiske indsatser og det
støttende fællesskab.
Ristolahaven arbejder konstruktivt
med selv- og medbestemmelse, som
giver beboerne mulighed for at føle
sig nyttige og værdsat. Det at kunne

mestre livet og have medindflydelse
er med til at højne selvfølelsen.
Det gode liv er en livslang proces,
der kræver opmærksomhed på den
enkeltes kropslige, emotionelle,
kognitive, sociale og kommunikative
udvikling med henblik på at deltage
i det berigende og støttende fællesskab.

Den fysiske sundhed
Omkring den fysiske sundhed har
vi i lokalrådet været med til at sætte
fokus på kosten og det har medført
en opkvalificering af både beboernes
og medarbejdernes viden og kunnen omkring kost og madlavning på
kurser i Marjatta regi.
Beboerne spiser sund og varieret kost
og deltager aktivt i alle dagligdagens huslige gøremål. Madlavning,
Indkøb, Tøjvask, Rengøring og
Havearbejde i den udstrækning, det
er muligt.
Beboerne bevæger sig gennem alm.
motion som cykling, gåture og
derudover er der tilbud om Dans,
Eurytmi, Ridning og Svømning.
I lokalrådet drøfter vi, hvordan pædagogerne og fællesskabet bedst muligt
støtter den enkeltes motivation til
bevægelse ved bl.a. at skabe en kultur
med sociale invitationer til fysiske
aktiviteter.
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Det støttende fællesskab, familien og de nære relationer
Tætte og gensidige relationer spiller
en central rolle for at opleve livskvalitet. Lokalrådet er med til at komme
med forslag til fællesaktiviteter, hvor
forældre og pårørende kan samles og
være med til at højne fællesskabet og
udvikle relationer, her tænkes på fx
Årsmøde og Høstfest. Vi sender vore
forslag videre til beboernes Brugerråd i Ristolahaven, som i sidste ende
beslutter, hvad sammenkomsterne
skal indeholde. Bl.a har årsmøderne
ændret karakter, så de både indeholder en fremlægning af årets højdepunkter fra beboernes side, støttet af
Lokalrådsformanden og kun en kort
orientering fra Lokalrådet. Tidligere
deltog beboerne først, når vi skulle
spise frokost og hygge os. Det er en
meget stor glæde at opleve, hvordan
beboerne nyder at fortælle om deres
oplevelser og fremvise deres kunnen
som fortællere og udfører musikalsk
underholdning af høj kvalitet.
Desuden er der i dag større pårørendedeltagelse ved opsætning, gennemførsel og oprydning i forbindelse
med afholdelse af fællesaktiviteter.
Dette fællesskab mellem forældre er
så dejligt at være en del af og vi ønsker som forældrerepræsentanter at
denne samlende udvikling fortsætter
til glæde for både kommunikationen
mellem forældre og til gavn for vores
voksne børns oplevelse af at forældre
og pårørende holder af at mødes i
fællesskabet. Vi vil fortsat indbyde til
at forældre giver en hånd med til fællesarrangementer, da de er ressourcekrævende og ellers vil kræve mange
medarbejdertimer.

Lokalrådet sørger for, at datoer for
årets møder og fællesarrangementer
bliver sendt ud i god tid, så der kan
sættes kryds i kalenderen. Her er Jule
Bazaren medtænkt og vi har hvert
år fokus på, at vi støtter op omkring
Bazaren. Der er brug for os.

Fælleshus
I Ristolahaven har beboerne et
stort ønske om et nyt fælleshus til
mangeartede fælles arrangementer. Et hus hvor alle beboerne kan
samles til fællesspisning, aftenskole
og andre berigende fælles aktiviteter.
Beboerne har i den forbindelse udvist
en stor opfindsomhed omkring at
indsamle penge til huset. Der er ved
fællesarrangementer med forældre og
pårørende blevet afholdt amerikansk

lotteri, hvor forældre og pårørende
velvilligt har bidraget med både
gaver og ikke mindst køb af lodder.
Ristolahavens orkester har været ude
og optræde i forskellige sammenhænge bl.a. på Professionshøjskolen
Absalon og tjent en lille skilling til
indsamlingen. Der er afholdt stort
loppemarked i efteråret 2019 og der
er samlet flasker. I alt er der nu ca.
50.000 kr på indsamlingskontoen.
Det engagement alle beboerne har
vist er meget værdifuldt og skaber
ejerskab af det kommende fælleshus, der er budgeteret til 4 mill. Kr.
Ja det kræver støtte udefra og det er
en stor glæde at Augustinusfonden
har bevilget 2 mill. Kr til fælleshuset.
Vi er ikke i mål endnu og fortsætter
med fondsansøgninger og beboernes

“

Som forældre har man ofte ønsker og ideer på vegne af ens eget barn,
men i de drøftelser og samtaler der sker i Lokalrådet, får man et større,
fælles perspektiv og bedre forståelse for, at ideen for ens eget barn både
involverer hele bostedet, men også de pædagogiske tiltag,
som er nødvendige for at kunne gennemføre et nyt forslag.
Inge Chabot forældrerepræsentant Ristolahaven

„
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Marjattafællesskabet. Planen er, at
vi fælles inviterer til Temadage med
forskellige spændende emner, der
kan have interesse for alle forældre i
hele fællesskabet.

Samarbejde mellem
lokalrådene
I det hele taget har samarbejdet mellem de enkelte lokalråd udviklet sig
positivt siden vi inviterede forældrene til en fælles temadag om udviklingen af Marjatta´s nye Værdigrundlag.
Her blev mål og værdier omkring
Forældre og pårørende samarbejdet
drøftet.

egen indsamling. Skulle der være
nogen iblandt læserne med gode
ideer til indtægter til indsamlingen,
er I velkomne til at sende besked til
mec@pha.dk.

IT
For en del år siden startede en proces
i lokalrådet for at give beboerne
mulighed for at bruge IT i deres huse.
I dag er næsten alle beboere i stand
til at betjene computere, smartphones og IPads, og bliver hjulpet fint
af medarbejderne. Det var bestemt
ikke det, der stod først på ønskelisten
hos medarbejderne, men i dag er
alle glade for de nye muligheder IT
har givet fx kommunikation med
pårørende og forældre over video
mm. I lokalrådet drøftes den særlige
opmærksomhed, der skal være til-

stede for at undgå uhensigtsmæssig
brug af IT.

Temadage
Der er gennem årene afholdt mange
Temadage med mange forskellige
emner som Demens, Værgemål,
Seksualitet, Kommunikation med
forældre og pårørende, Antroposofisk
medicin m.m. Efter en rundspørge
blandt forældrene blev det tydeligt
at behovet for disse temadage ikke
længere er så stort i Ristolahaven.
Men der kommer hele tiden ny viden
og nye problemer, som vi skal sætte
os ind i. Der kan opstå særlige ønsker
eller behov for at gentage tidligere
emner fx Temadag om demens.
Derfor har Ristolahaven nu et samarbejde med lokalrådene på tværs af

Funktion og kompetence for lokalrådet
3.1 Lokalrådet har en rådgivende funktion i forhold til Enheden.
3.2 Lokalrådet træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. I
tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme
udslagsgivende
3.3 Lokalrådet kan komme med forslag vedrørende fastlæggelse af
retningslinier for:
1. tilrettelæggelse af det daglige arbejde med elever/beboere
2. aktivitetsplaner og samvirket med Driftfonden Marjatta
Enheden er ikke forpligtet til at følge Lokalrådets forslag.
3.4 Lokalrådet kan tage initiativer til pårørende samarbejde og
arrangementer mv.
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Den efterfølgende bearbejdning af
dagens arbejde foregik i et konstruktivt samarbejde mellem lokalrådenes
formænd og sluttede med et meget
flot fremlæggelse af værdigrundlag
for Forældre og pårørende samarbejde. Der blev lagt et stort arbejde
i, at synspunkter fra forældre blev
inddraget i værdigrundlaget.

Et lille uddrag fra værdigrundlaget for Forældre og
pårørende samarbejdet.
”Fundamentet for et godt samarbejde er tillid. I voksenlivet er der
en ny form for forældresamarbejde.
Her inddrages det voksne menneske med fokus på egen selvbestemmelse. Den enkeltes egne ønsker
og udvikling og medarbejdernes
pædagogiske risikovillighed til at
udfordre det voksne menneske, har
ofte et andet udgangspunkt end
forældres behov for sikkerhed og
tryghed. Derfor er der fokus på den
gode relation, hvor der opbygges tillid til gensidig forståelse i samarbejdet.
Der er ikke længere informationspligt til forældrene, men der tages
respektfuldt udgangspunkt i den
enkeltes ønsker fx information til
forældrene. Kommunikationen
i forældresamarbejdet er nu helt
individuelt og afpasset den enkelte.
Lokalrådet med forældre – og
pårørende repræsentanter styrker
det overordnede samarbejde med
temadage og fællesarrangementer.”

Formandsforum
De forskellige Lokalrådsformænd
mødes flere gange årligt i Formandsforum, hvor vi orienteres om hele
Marjattas udvikling og udfordringer
og drøfter diverse samarbejdsflader
på tværs af fællesskaberne.

Udefrakommende udfordringer og
ministerielle krav, der udfordrer fællesskabet i fremtiden, må fortsat løses
og de ressourcer vores voksne børn
har brug for i deres dagligdag, må vi
kæmpe for ikke bliver reduceret.

Sidste år blev der bl.a. sat fokus på
medarbejdernes uddannelses niveau
og intentionen om, at flere medarbejdere får en uddannelse som pædagoger/helsepædagoger.

Det at mødes i Lokalrådet og Formandsforum er med til at udvikle
fællesskabet og kvaliteten i det pædagogiske arbejde og er medvirkende
til, at støtte beboernes trivsel og samarbejdet med forældre og pårørende.

Desuden drøftedes nyansættelsen
af sundhedsfaglig konsulent for at
styrke indsatsen omkring medicinhåndtering og dokumentation af den
sundhedsfaglige indsats i forbindelse
med skærpede krav fra Styrelsen for
patientsikkerhed.
Vores nye formand Finn Skovbo
Pedersen sikrer, vi får god tid til at
drøfte de vigtige emner på møderne.
Det betyder flere og længere møder,
men mere indflydelse. En udvikling
jeg værdsætter.

Når vi igen mødes i lokalrådet i Ristolahaven i august, sætter vi fokus på
medborgerskab for at få større indsigt
i, hvordan beboernes ret til selvbestemmelse og medinddragelse støttes
bedst muligt. Her tager vi udgangspunkt i socialstyrelsens undervisningsmateriale om Medborgerskab.
Vi glæder os til at invitere forældre og
beboere til årets høstfest i Ristolahaven d. 12. september.
En særlig dag, hvor vi dyrker fællesskabet.

Fremtiden
De sidste måneder har været helt særlige på grund af Corona pandemien
og det normale arbejde i lokalrådet
har været sat på pause. Corona krisen
har betydet en gennemgribende
omstrukturering af dagligdagen og
udarbejdelse af beredsskabsplaner.
En kæmpe indsats fra Marjatta, hvor
bl.a. Inge Chabot, som er forældrerepræsentant i Lokalrådet i Ristolahaven, har medvirket som konsulent med sin store sundhedsfaglige
ekspertise.

Jeg vil slutte, som jeg begyndte – Det
gode liv er ikke en selvfølge, det gror
når vi yder – jeres indsats betyder
noget.

Forældrerepræsentanterne for beboerne Jane Brosø, Jan Bahn Nielsen, Dorte
Osborn, Vagn Thorsgård, Inge Chabot og formand Mette Schmidt er holdet,
der varetager arbejdet i Lokalrådet i Voksenfællesskabet Ristolahaven i samarbejde med Ristolahavens leder John Bay og lederne af de enkelte hus Mette
Ryom-Røjbek, Per Frederiksen, Thor Rafnsson, Lisbeth Kruse Marquardt, Anne
Wolsing samt Anne-Marie Petersen (medarbejderrepræsentant) og Anne-Grete
Petersen (antroposofisk ansvarlig).
Som forældrerepræsentant for beboerne er det ens opgave at deltage på 4 årlige
møde hvor der bl.a. planlægges årsmøde, temadage og fællesarrangementer.
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Corona tiden

– en ny mulighed
Af Bente Hougaard

Corona nedlukning var skyld i stor
ændring af beboernes hverdag. Bostederne skulle samles i klynger med
tilhørende værksted. Det betød, at
alle beboere fra Ristolahaven skulle
være enten på Snesere værkstedet
eller på gården, hvilket var nyt for
flere.
Det betød også, at flere medarbejdere
skulle flytte værksted i denne pe-
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riode. På Snesereværkstedet kom to
medarbejdere fra Sofiegården og en
fra Pilti, samtidig flyttede en medarbejder fra Snesere.
I Snesere opstod to ”nye” værksteder,
hvor der blev filtet, strikket, hæklet
og syet. Det har været en spændende
og udfordrende tid, hvor vi har lært
beboere og kollegaer at kende på en
ny måde, og udnyttet nye mulig-

heder for samarbejde på tværs af
forskellige værksteder.
Ristolahavens beboere fortjener den
største ros for deres indstilling og
indsats i denne forandringens tid,
og midt i alt det negative omkring
Corona, vil vi huske på, at det også
har givet positive oplevelser.

Kære
Dagbog
Normalt arbejder jeg på Snesere Værkstedet, men pga.
corona er jeg i praktik i A-Huset på Vidarslund.
Jeg kan godt lide at være i praktik i A-Huset. Vi hygger
os, maler, høre historie og går tur hver dag. Allermest
kan jeg bedst lide, at jeg selv kan cykle på arbejde. Jeg
cykler hver dag frem og tilbage. Det gør mig glad.
Kærlig Hilsen Louise

Ønsker alle en

God sommer
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Kobber og klare farver
Ny Grethe Bagge udstilling i Kulturhuset
Et flerårigt arbejde med den kunstarv, som Grethe
Bagge efterlod Marjatta i 2012, kulminerer nu i
en omfattende udstilling som kaster nyt lys over
Grethe Bagges kunstneriske virke. I centrum står
en serie af malerier på kobber som aldrig har været
vist samlet før. Hele Kulturhuset tages i brug, og der
vises også olie på lærred, grafik og akvarel.

Udstillingens åbningstider:
Fernisering:
fredag den 19. juni kl. 14.00-17.00.
Lørdag den 20. juni kl. 10.00-15.00
Lørdag den 27. juni kl. 10.00-15.00
Lørdag den 4. juli kl. 10.00-15.00
Lørdag den 11. juli kl. 10.00-15.00

Som kunstner forsøgte Grethe Bagges at sætte
farve og form på det forunderlige i tilværelsen, og
udstillingen med titlen Og verden var ny peger på
temaerne natur, eventyr, mytologi, religion, menneskekroppen og det feminine som vigtige omdrejningspunkter.

Tilmelding til fernisering:
cakam@marjatta.dk

Håbet er, at udstillingen vil inspirere andre udstillingssteder til at vise Grethe Bagges kunst. En del af
udstillingens værker er til salg, og salget fra Marjattas kunstarv går ubeskåret til MarjattaHjemmenes
Støttefond.

Udstillingens adresse:
Marjatta Kulturhus
Strandvejen 11
4733 Tappernøje

