
 

 

 

 

 

Referat af Lokalrådsmøde onsdag d 17.6. 2020 kl. 14.30 – 17 på Klinten, 
Søndervej 8 i Rødvig 

 

Rolle Navn Tilstede Afbud 

Beboerrepræsentant Søren Mortensen, 

Næstformand 

x 
 

Hardy Petersen x  

Mia Husted 
 

x 

Inge Lise Holmgren x  

Antroposofisk uddannet Terje Erlandsen x  

Formand, 

repræs. for driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen x  

Ny Forstander Mette Bergø x  

Forstander Bernhard Schmitz x  

Værkstedsleder Tine Normann Lange x 
 

Gruppeleder Mette Nielsen x  

Gruppeleder Marie Jakobsen x  

Gruppeleder Rise Vilbøl  x 

Gruppeleder Marianna Knaack Eenberg x  

 

Referatet lægges snarest på beboersiden på www.marjatta.dk 

 

1. Velkommen til Mette Bergø 

Kort velkomst og præsentation af SampoVigs nye forstander. 

 

http://www.marjatta.dk/


2. Covid-19 – status og erfaringer med at skærme beboerne 

Bernhard beretter om forløbet fra 11.3.2020 hvor alt blev lukket ned og Marjatta lavede 

klyngedannelse, og alle blev på eget område. Der var på SampoVig mange drøftelser om, hvordan 

man bedst kunne opretholde en kendt hverdag, og dermed besluttede man at holde værkstederne 

åbne. 

Også i forhold til kontakten med de pårørende har der været mange overvejelser om hvordan man 

forsvarligt kunne håndtere situationen. Alle har håndteret det hele rigtig godt, og gruppelederne 

har fundet gode veje at løse udfordringerne på. 

Efter påske blev visse ting lempet, således at Bernhard kunne komme på SampoVigs 

forstanderkontor igen.  

Vi har gennem hele forløbet optrådt meget forsigtigt, og har fulgt de vejledninger myndighederne 

har anvist. Og vi kan glæde os over, at det indtil nu er lykkedes at holde smitten ude af hele 

Marjatta.  

Mette N og Marianna fortæller at det har været en stor opgave. Ikke kun beboerne har været 

presset – også medarbejderne. Særligt har mange været bekymrede for, om de uvidende skulle 

bringe Covid-19 inden for dørene. Mange er blevet testet undervejs, hvilket har givet en del 

sygedage mens man ventede på svar. Også opgaven med vikardækning har været krævende.  

Det har været svært at være den tryghedsskabende under vejs. 

Vi lukkede alt ned, og det var svært. Men det er også svært at åbne op igen. Nogle er bekymrede 

for at bevæge sig ud i samfundet igen.  

Tine fortæller fra værkstedet, at de også var udfordrede af de forskellige ”regler” for hvem man kan 

besøge hvornår, interne på SampoVig. 

Inge Lise takker for den måde vi har håndteret det, også i forhold til de pårørende. 

Medarbejderne har dækket meget ind for hinanden, i de perioder hvor der har manglet folk. De 

trænger til sommerferie nu. 

Det betyder også, at der er en stor afspadseringspukkel der nu skal afvikles. 

Også i forhold til lokalrådsmødet har det haft den aktuelle konsekvens, at vi i dag holder møde ude i 

byen, da der fortsat er besøgsforbud på SampoVig, og beboerne vil have svært ved at nogle 

pårørende er på SampoVig uden at kunne besøge i husene. 

Hardy gør opmærksom på, at coronakrisen ikke er ovre, og at det bliver den nok ikke foreløbig. Så 

vi skal fortsat være vågne! 

Eksterne aktiviteter genoptages, efterhånden som det vurderes forsvarligt. F.eks. er ridning startet 

op, og rideskolen er meget opmærksomme på forholdsreglerne.  

 

3. Byggeplaner 

Bernhard fortæller, at lokalplanen for den nye boenhed Svanen er godkendt, og at projektet nu er 

sendt i licitation. Vi har en anlægsgaranti på 23.3 millioner kr. Da der allerede nu er nye krav om 

brandsikring mm kan det blive nødvendigt at finde tilpasninger, som gør projektet billigere.  

Bernhard deler tegninger af huset ud, og vi kigger lidt ind i detaljerne. Der er i det nye hus fokus på 

at den enkelte lejlighed har plads og selvstændighed nok, og der er dermed afsat flere kvm til 

værelserne.  

Der kommer spørgsmål om en evt. epidemi og det nye hus. Huset er væsentligt bedre at håndtere 

den slags i, da hvert værelse har eget bad og man dermed kan klare hygiejne hos den enkelte. 



Jørgen spørger ind til fællesrum og tankerne om udvidelse af salen. Marie nævner fordele i 

hverdagen ved de knap så store stuer, og at det bevidst er prioriteret på bekostning af muligheden 

for at samles alle beboere, pårørende og medarbejdere i selve huset, her må salen bruges. 

Bernhard fortæller om processen med at finansiere en udvidelse af salen, og det kommer i næste 

række i forhold til salen i Ristolahaven.  

Vi drøfter om man lige som i Ristolahaven kan sætte en indsamling i gang, for at starte økonomi op. 

Lokalrådet mener ikke umiddelbart at SampoVig pt har beboere og øvrige kræfter til at køre sådan 

en proces.  

Bernhard slår fast, at der skal komme en udvidelse af salen på SampoVig, vi er bare ikke nået dertil 

endnu. Indtil da har SampoVig også mulighed for at benytte Bredeshaves kulturhus til større 

arrangementer. 

Lærkegården er under Servicelovens §85 hvilket ikke længere er aktuelt i forhold den måde 

kommunerne visiterer støtte til beboerne. Derfor har Marjatta et ønske om at ændre Lærkegården 

til § 108, og i den forbindelse skal alle boliger have eget badeværelse og to mindre værelser. Derfor 

kan der kun være 6 boliger i fremtiden. Ombygning er så småt påbegyndt og forventes at være en 

løbende proces, mens huset er beboet. Noget tilsvarende ønsker vi at gøre i Vibehuset, som også er 

§85 og også skal blive § 108. Alle moderniseringer af boligerne skal støttefonden afholde. Beboerne 

og kommunerne bliver ikke opkrævet for ombygninger, men huslejen kan stige for de nye boliger. 

På værkstedet er der indskrevet 32 brugere, og når der kommer flere beboere skal der komme flere 

værkstedspladser. Tine kan pt ikke bringe nyt, men der arbejdes på en plan for udvidelsen. 

Der er igangværende drøftelser, om hvorvidt alle værkstedspladser skal være på samme matrikel.  

Vi arbejder for tiden på, at der etableres et særtilbud til en enkelt beboer på SampoVig. Der er 

igangværende ansøgninger og forhandlinger med tilsyn og andre myndigheder og vi afventer det 

videre forløb. 

  

4. Orientering om værkstedstilbud 

Tine fortæller om tiden fra da hun kom til i oktober 2019. Der er nu ansat en blanding af 

pædagogisk og håndværksfagligt personale.  

Sanne i te/urteværksted 

Svend Otto i brændeværkstedet 

Heidi i Hjerterummet 

Benjamin sammen med Jens 

Andreas sammen med Laura 

Jannie i køkkenet 

Camilla i træværkstedet 

Marie i haveværkstedet 

Alle værkstederne er i gang med at finde deres fødder at stå på, og alle medarbejdere har mulighed 

for at forme og skabe deres værksteder. 

Vævene er samlet på tekstilværkstedet. Der har været nogle frivillige fra lokalsamfundet for at 

hjælpe værkstedet i gang med at væve. Det blev bremset lidt af Corona, og skal så småt i gang igen. 

Der er overvejelser om hvordan køkkenet fremover skal fungere – hvilke ting skal vi lave mv. 

Camilla har været i praktik på Snesere værkstedet, for at få inspiration til at tilbyde nogle 

arbejdsprocesser som den enkelte bruger selv kan udføre. 



Man vil også gerne sikre, at en ”vikar” kan overtage en arbejdsproces, og dermed garantere en 

genkendelig arbejdsdag for brugerne. 

Værkstedet arbejder med brugerudviklingssamtaler som grundlag for udarbejdelsen af status til 

kommunen. Her bliver brugeren spurgt ind til trivsel, ønsker om udvikling mv. Her får den enkelte 

stor støtte til at få formuleret deres ønsker. Der kommer løbende ønsker om nye værksteder og 

opgaver. 

Alle brugere skal have mindst et delmål som der skal dokumenteres på, og her er vi godt med. 

Der er et godt samarbejde mellem bostederne og værkstedet. Det er både i forhold til indsatser for 

den enkelte, og med pædagogiske overvejelser i det hele taget. 

Hvis man som pårørende har spørgsmål til værkstedet, er man velkommen til at kontakte Tine. 

Hardy ytrer glæde over den indsats der er på værkstedet nu. Stor ros – Bliv ved med det siger han! 

Terje bringer op, at Socialtilsynet øst ikke finder balancen mellem pædagogisk personale og 

håndværksfagligt personale optimal på alle Marjattas værksteder. Det er Værkstedslederne meget 

optaget af at bringe mere balance i. 

De har lavet en intern undersøgelse af beboernes reelle behov for støtte hhv pædagogisk og 

håndværksfagligt. En forsigtig konklusion er at beboernes pædagogiske støtte behov er større end 

det de lige nu kan tilbydes. Det kigger man ind i for tiden. 

Alle værkstederne på Marjatta har sammen fundet en god måde at mødes på Skype, så man oftere 

kan vende livets gang i Lidenlund. 

  

5. Socialtilsyn 

Opfølgning på tilsynsrapport og påbud, jf mail fra Bernhard 27. februar. 

Bernhard informerer om det påbud og krav vi er mødt med, og at ledelsen har udarbejdet 

handleplaner for forbedringsarbejdet. Der er særligt stort fokus på medborgerskab. Tilsynet mener 

vores måde at håndtere beboernes selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse kan virke 

lidt formynderisk. Bernhard deler handleplaner ud, så lokalrådet kan følge med. Der er sat en stor 

bevægelse i gang, med at tydeliggøre Medborgerskabet.  

Selvom det har været en mavepuster og gjort ondt at få de her påbud og skærpet tilsyn, har det 

alligevel givet en god anledning til at se på vores tilgange. 

Marjatta har hentet en konsulent som tidligere har arbejdet mange år i Socialstyrelsen, og som har 

udarbejdet materiale til arbejdet med medborgerskab for mennesker med udviklingshæmning. 

Anne Skov, som hun hedder, afholder temadage med alle områder. SampoVigs medarbejdere skal 

have den 22.6.2020 og vi ser frem til dagen. I uge 35 bliver alle beboere over 15 år tilbudt et 

ugekursus, som medarbejderne afholder. Det bliver en skøn uge, som SampoVigs beboere er med 

til at tilrettelægge, 

Terje kommer med en lille beretning om samfundets udvikling i forbindelse med selvbestemmelse 

gennem årene. 

Mette N gør opmærksom på, at det store arbejde ledelsen har lavet med handleplanerne, skal nu 

eksekveres gennem alle medarbejdere. Det bliver også en stor opgave. Det er vigtigt at alle 

medarbejdere finder det interessant og vigtigt at arbejde med medborgerskab. Vi er allerede langt 

med mange ting, og alle virker optaget af arbejdet. Vi skal øve os selv og beboerne i at tale om den 

enkelte beboers måde at skabe eget liv – men med den trygge støtte den enkelte har brug for. 



Mette B nævner behovet for at de pårørende også bringes på banen, så de også kan orientere sig i 

det som kommer til at udspille sig. Bernhard nævner at der arbejdes med ideen om et fælles 

arrangement for alle pårørende på Marjatta. 

 

6. Kompetenceløft 

De sidste 2 ud af 8 moduler måtte udskydes på grund af Covid-19, nye datoer ventes snart 

fastlagt. 

Temamøder for pårørende med udgangspunkt i de samme emner må vi drøfte i lyset af 

myndighedernes retningslinier efter 8. juni. 

 Terje fortæller at der er et godt forløb i gang, og at det blev bremset af Corona. Det startes op 

igen inden for overskuelig tid. 

7. Årsmøder 

Fonden har udsat sit årsmøde, og der er p.t. ikke taget stilling til om det kan afholdes. Bestyrelsen 

vil udsende en skriftlig beretning i løbet af juni. 

Jørgen foreslår at vi på SampoVig gør det samme: Udsender en skriftlig beretning (efter vores 

lokalrådsmøde) og ser tiden an mht til at samle pårørende, beboere og medarbejdere på 

SampoVig. 

Støttefonden har et møde i støbeskeen i oktober, hvor alle pårørende inviteres. Når det ligger 

fast, vil Lokalrådet overveje at samle SampoVigs pårørende mellem oktober og jul i år.  I 

mellemtiden vil vi så udsende en skriftlig beretning. 

8. Andre arrangementer 

Høstfesten som er datosat til første lørdag i september, venter vi med at tage stilling til, til vi ved 

mere om mulighederne. 

SampoVigs søskendedag (der var planlagt i marts) afholdes næste gang i 2021.  

Vi har tidligere reserveret 3. oktober til et søskendearrangement på tværs af Marjatta, men kan 

blive nødt til at aflyse på grund af andre arrangementer, der skubbes til efteråret. 

9. Eventuelt 

1. Næste lokalrådsmøde bliver 4.8.2020 kl 14.30 

2. Formanden vil efter aftale med Inge Lise invitere Lene (mor til Christian i Svalebo), som ved behov 

kan afløse Inge Lise. Lene bliver inviteret som observatør til næste møde. 

3. Ønske om at beboerne efter ønske kan foretage videokald med deres pårørende. Det lover Mette B 

at hjælpe med. 

4. Søren runder mødet af, med at sige at det var godt at høre om de fremtidige planer om udbygning, 

og tilsyn mv. 

 

 Referat Mette Bergø mber@marjatta.dk  

mailto:mber@marjatta.dk

