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Referat af Lokalrådsmøde 6.januar 2021 14.30-15.30 – mødet er digitalt 

 

Rolle Navn Tilstede Afbud 

Beboerrepræsentant Søren Mortensen, 

Næstformand 

X  

Hardy Petersen X  

Mia Husted  x 

Inge Lise Holmgren 

Lene Pedersen 

X 

X 

 

 

    

Antroposofisk uddannet Terje Erlandsen X  

Formand, 

repræs. For driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen X  

    

Værkstedsleder Tine Normann Lange X  

Gruppeleder Mette Nielsen X  

Gruppeleder Marie Jakobsen X  

Gruppeleder Rise Vilbøl X  

Gruppeleder Tine Frederiksen X  

Gruppeleder  Kim Olsen  X 

    

    

Forstander SampoVig Mette Bergø X  

 

1. Kort nyt fra SampoVig v/ Mette B 
- Coronasmitte på SampoVig status. Efter jul fik vi et smitteudbrud i Svalebo. Der var på 

det tidspunkt to beboere i Svalebo. Den smittede beboer var god til at isolere sig på 

værelset. Den anden beboer opholdt sig primært på værelset, men kunne ikke helt 

isolere sig. Den raske beboer blev testet to gange i alt, og var ikke blevet smittet. De 

øvrige 5 beboere, blev i samråd med de pårørende på en længere ”juleferie”. D 5. 

januar takkede den smittede beboer ja til at komme på team helsecenters 

coronaafsnit, for at blive passet og plejet. Derefter fik vi gjort Svalebo grundigt rent, og 

de øvrige beboere kunne vende tilbage, hvilket de gjorde ”drypvis” efter aftale med de 

pårørende. 

Der har to gange været en podebil på SampoVig for at teste både medarbejdere og 

beboere. Ingen smittede!  

Både medarbejderne i Svalebo og beboerne har klaret situationen til UG!  

Jeg blev på lokalrådsmødet spurgt, om vi har et beredskab som medarbejderne kan 

tilgå i tilfælde af smitte. Og ja det har vi – vi har på vores intranet, det altid nyeste 

opdaterede vejledninger og instrukser. Dem har vi fulgt. Jeg (Mette B) har været i tæt 
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kontakt med Svalebo flere gange dagligt, samt med Bernhard, hvilket også er ifølge 

vores instrukser. Der er altid en første gang for alting. Og sådan et forløb lærer vi jo 

også af, men alt i alt er det gået super godt, og vi har jo klaret at ingen – heller ikke de 

medarbejdere som har plejet den smittede – er blevet smittet. Det er jeg meget glad 

for.  

 

-  Præsentation af Tine F som gruppeleder i Tranekær. Tine præsenterer sig selv… Har 

været ansat på SampoVig i 5 år, går på seminariet på 3. år, og er glad for at være 

blevet gruppeleder. 

-  

- Nyt fra beboerrådet v/ Mette N. 

 Mette N fortæller, at der i beboerrådet er opstået en stor interesse for flere ting i 

samfundet. Blandt andet hvad forskellen på at bo under en § 85 frem for en § 108. Der 

har været et ønske om at skabe en samtalegruppe, hvor forskellige emner tages op. 

Det er meget givende for de som deltager. 

 

- Tilsynsrapport 2020. Der blev i september 2020 udført tilsyn fra Tilsyn Øst, på 

værksteds og voksenområdet. Generelt scorer voksenområdet ganske godt i 

rapporten, og de tilsynsførende har givet udtryk for, at de kan registrere at Marjatta 

har arbejdet systematisk og målrettet med de punkter der er i den handleplan vi 

fremsendte, på baggrund af de påbud og skærpede tilsyn vi fik året før. Der er igen i år 

kommet et påbud. Det handler om den måde vores regnskab er bygget op. Vi afleverer 

et samlet regnskab for hele Marjatta, men tilsynet beder om at vi deler det op i 3 

separate regnskaber. Der foregår nu en drøftelse mellem Marjatta, Marjattas revisor 

og tilsynet. Læs evt. mere i rapporten, der findes på marjatta.dk/om-marjatta/tilsyn/. 

Flere på lokalrådsmødet nævner, at rapporten kan være lidt tung at læse, da der er 

mange gentagelser. 

 

2. Udbygningsplaner v/Mette B 

- Nyt om Svanen, værksted, sal, Lærkegården og Vibehuset. 

Svanen skyder støt og roligt op ad jorden. Der meldes om at arbejdet går godt, og der 

er ingen problemer. 

 

Nye værkstedspladser til de nye tilflyttere. 

 Vi har vendt alle tænkelige muligheder, og kigget i mange retninger, for at finde den 

bedste måde at give gode beskæftigelsestilbud i fremtiden på SampoVig. Vi er landet 

på et ønske om at bruge det sidste byggefelt på matriklen/lokalplanen (mellem Svanen 

og Trommeslagervej) til at opføre en ny værkstedsbygning, med optimale forhold for 

https://marjatta.dk/om-marjatta/tilsyn/
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brugerne. Det er endnu på ønskeplan. Vi går videre med det på den måde, at der bliver 

søgt om anlægsgaranti, når Marjatta er færdig med at søge/ opnå aktuelle projekter på 

bl.a. Vidarslund. Vi antager at vi kan søge efter sommerferien. Men det hele er altså 

endnu på antagelsesplan. Det betyder, at de nye tilflyttere, til at starte med, beholder 

de værkstedstilbud de har nu, og kører i bus frem og tilbage. Vi tror på, at det vil give 

bedst mening at lave en mere langtidssikret model. Vi håber vi kan forfølge 

planen/ønsket. 

 

Udvidelse af salen vil komme når der i fonden er økonomi til det. Indtil da, løser vi 

større sammenkomster med enten et stort telt, eller ved at benytte kulturhuset på 

Bredeshave. 

 

Da vi i efteråret søgte Socialtilsyn øst om godkendelse til at bygge Lærkegården og 

Vibehuset om til § 108 boliger, fik vi afslag. Begrundelsen herfor var blandt andet, at 

boligerne skulle være tilgængelige med kørestol. Vi gik derfor i gang med at udarbejde 

en ny plan for at løse boligbehovene for beboerne, og administrationen sendte en ny 

ansøgning. Men umiddelbart inden jul, blev vi kontaktet af tilsynet (mundtligt) med 

besked om at de alligevel gerne ville godkende planen som vi oprindeligt havde søgt. 

Så nu ser det ud til, at vi kan bygge de to huse om alligevel. Dvs. at vi påtænker at 

bygge Lærkegården om til 6 § 108 boliger, og Vibehuset til 4 § 108 boliger. På den 

måde kan alle få mere plads, samt eget badeværelse. 

Vi mangler at få det på skrift, så vi kan ikke rigtig gøre mere før vi har det. Men det er 

gode toner, og vi er meget glade for det. 

 
- Orientering for planer om ind/omflytninger. 

Vi har flere gange taget tilløb til at fortælle om vores tanker/planer for det vi kalder 

”Flyttekabalen”. Og hver gang er noget ændret, så vi måtte starte forfra. Der er vi nu 

igen, hvis vi får mulighed for at bygge Lærkegården og Vibehuset om. 

Vi ved at I som pårørende i sagens natur er meget optaget af denne proces. Derfor 

gennemgår jeg lige de overvejelser, der ligger til grund for den videre proces. 

 

Mange af de beboere som bor her på SampoVig, og som har boet her i mange år, har 

andre behov i dag, end da de flyttede ind.  

Nogle har fysiske hensyn vi må tage højde for, og andre har behov for at kunne 

skærmes mere i det sociale, og der kan være relationer der skal tages hensyn til. 

De unge som flytter ind til sommer, har også nogle behov vi skal tage hensyn til. Så når 

vi lægger alle disse ting sammen og putter ind i en ligning, sammen med den enkelte 
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beboers, pårørendes, kommunes stemme, er det jo nemt at få øje på at det er et 

kæmpe puslespil der skal gå op. 

 

Vores bestræbelse og mål er, at skabe nogle bofællesskaber som er med til at give 

trivsel og god dynamik, og hvor den enkelte beboer kan føle sig tryg og godt tilpas, og 

hvor vi som pædagoger kan yde optimal støtte og bidrage til udvikling. 

 

Så når vi meget snart sætter os sammen med skolehjemmet for at se på det, er det ud 

fra alle disse perspektiver vi laver en plan.  

 

Vejen frem til at alle har sagt ja tak, fået ja fra værger og myndigheder, den er lang. Og 

derfor går vi i gang meget snart.  

 

Vi kontakter hver enkelt af beboernes værger/pårørende, så snart det er muligt og 

hensigtsmæssigt og ser frem til at dele vores tanker med jer. 

 

Lokalrådet hilser orienteringen velkommen og glæder sig over de nye muligheder. 

 
3. Marjattas indsatsområder i 2021 v/Mette B 

 

Jeg starter lige med de indsatser vi har arbejdet med i 2020, for at give et perspektiv. 

Coronahåndtering har selvfølgelig fyldt meget, som det har i resten af samfundet.  

Men vi har jo også haft en del indsatser fra de handleplaner vi har udarbejdet på baggrund 

af de påbud vi fik i 2019. 

- Medborgerskab – I har flere gange hørt om medborgerskabsugen vi havde i august, og 

en ekstra opfølgningsdag i november. Det tema er der skubbet godt gang i hos mange 

beboere. Flere er blevet optaget af det, og mange har taget begreberne fra vores 

kasketter med sig. Altså den grønne, den gule og den røde kasket. Medborgerskab er 

kommet for at blive – eller det har jo hele tiden været der, men det fokus der er nu, er 

vist kommet for at blive, og det er skønt! 

- Søkort -  er en måde at arbejde med dokumentation og med de mål en borger har for 

sit liv, eller dele af sit liv. Læs evt via dette link, hvordan det er opstået. Vi har 

udarbejdet mindst et søkort sammen med hver borger i 2020. 

https://www.regionsjaelland.dk/Social/Forskning/Documents/konceptsamling%20fra

%20Dokumentationsprojektet.pdf  

- LA2 metoden. Denne metode implementerer vi, med henblik på at mindske 

udad/indad reagerende adfærd hos beboerne. Metoden lærer os, hvordan vi fra 

https://www.regionsjaelland.dk/Social/Forskning/Documents/konceptsamling%20fra%20Dokumentationsprojektet.pdf
https://www.regionsjaelland.dk/Social/Forskning/Documents/konceptsamling%20fra%20Dokumentationsprojektet.pdf
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beboerens perspektiv, skaber relationer og kommunikation og tilgang i det hele taget, 

som tager udgangspunkt i den måde den enkelte beboer oplever at være i verden. 

Knap 50 medarbejdere fra Marjatta er i gang med uddannelsen, og på den lange bane 

skal vi alle undervises i den. LA2 går smukt i spænd med helsepædagogik og 

socialterapi, som vi arbejder med på Marjatta. Så vi glæder os over at vi har fået 

muligheden. 

- I 2020 skulle vi også udrulle et nyt journaliseringssystem. Regions Sjælland bringer 

hvert 7. år systemet i udbud, og valget faldt på Sensum One, som vi tog i brug i 

efteråret/vinteren 2020. Alle medarbejdere skulle på kursus, og det tager selvfølgelig 

tid at få alle igennem. 

- På SampoVig har vi også arbejdet med kompetenceløft i 2020. Der var lavet en plan 

med i alt 8 moduler, hvor alle medarbejdere skulle igennem alle moduler. Corona har 

skubbet de to sidste moduler, så dem har vi til gode. Kompetenceløftet, har til formål, 

at alle medarbejdere får kendskab til at arbejde ud fra de værdier og metoder Rudolf 

Steiner for mange år siden gav os, og hvordan vi i den tid vi lever i nu, kan arbejde med 

det. 

Her lærer man om det tredelte og firedelte menneske, om årstidsfester og meget 

mere. På den måde, kan vi sikre at medarbejdere ved hvad der menes, når emnerne 

kommer op, og hvad det betyder i hverdagen sammen med beboerne.  

- Som I kan regne ud, har vi haft meget at se til i 2020. Og vi skønner det er særdeles 

vigtigt, at vi i 2021 giver mulighed for at alt det fra 2020 får tid og ro til at bundfælde 

sig.  

- Så i 2021 har vi fokus på det vi arbejdede med i 2020, og så selvfølgelig på det nye der 

skal ske efter sommerferien, når Svanen står færdig og de unge skal flytte ind. Vi skal 

lære de unge at kende, men også de nye pårørende og medarbejdere der kommer i 

samme forbindelse.  

- Derudover skal vi arbejde med teknologiscreeninger og økonomiscreeninger. Det er et 

krav om, at vi undersøger med hver enkelt beboer, om der er tekniske muligheder de 

kunne have gavn af, og om der er dele af deres egen økonomi de kan varetage. Det 

kan være helt nede i det mindste, men for nogle kunne det også være at betale 

regninger på nettet, evt. med støtte fra en medarbejder.  

 
4. Lokalrådets arbejde i 2021. 

I forbindelse med den store indflytning i 2021 drøfter Lokalrådet sin rolle i at give nye 

beboere og pårørende en god modtagelse. Enighed om at der er gode erfaringer med at 

tilbyde de nye en fast kontakt blandt de ’erfarne’ pårørende (det kunne kaldes en 

buddy/makker/onkel/tante-ordning), når det passer ind i introduktionsprocessen. 
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Som ventet er der ikke tid på dette møde til en nærmere drøftelse af andre opgaver for 

Lokalrådet.  

Jørgen spørger til oplevelsen af de digitale lokalrådsmøder her i Corona-perioden. Den 

overvejende stemning er at de er bedre end ingen møder i en periode, brugbare til 

orientering og praktiske aftaler, men mindre egnede til en dybere dialog om holdninger og 

principper. 

 

Det aftales at Jørgen og Mette B drøfter erfaringerne og arbejdsformen inden næste møde 

planlægges. 

 

 
Ref. Mette Bergø 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


