
Referat af møde i Helsepædagogisk Sammenslutnings Bestyrelse 

Tirsdag d. 11.09.2018 10.00-15.00 Midgaard 

Tilstede: Anne Grethe, Anne–Lene, Lind, Elke, Malin, Michael - Jakob 

1. Velkommen til et ”nyt arbejdsår”. Runde:  

Hovedtræk af de opgaver bestyrelsen har: Koordinerende funktion – at fordele 

midler, afholde stævner, samle repræsentanter og være talerør både indadtil 

og udadtil – bevidstheden omkring synet på mennesket skal være i centrum. 

Kontakten øges gennem at best. referater sendes ud til alle repræsentanter – 

punkt på næste rep. møde, det vil bidrage til gennemsigtighed. 

Fastholde at rep. møderne har et kvalitetsindlæg at tage med sig hjem! 

Møde udfordringer i omverdenen: f.eks. de nedlagte specialskoler. At vi 

står parat hvis der efterspørges hjælp. Komme i dialog med 

skolerne/børnehaverne om at vi gerne vil hjælpe konsulent bistand, hvis der er 

interesse (ny opgave for helsepædagoger!)  

Der er gjort opmærksom på vores pædagogik – det særlige syn. Det er bare 

svært for alle med et alternativt (måske dyrere?) syn, at slå igennem. 

Ang. nyt blad – flere idéer – satse på web-båret medie, via den nye 

hjemmeside. Indholdet inspirerende og ”nede på jorden” – vi kan bede nogle 

som kan løfte det til et akademisk niveau – ved behov. Formidle svar på de 

spørgsmål, som kan leve et sted i fællesskabet. Et andet sted har måske 

fundet en løsning? 

Vi skal desuden blive bedre til at formidle den viden vi har! Om kurser (f.eks. i 

Oslo) oma. 

2. Gennemgå referatet fra sidst – evt. opsamling. – de opgaver som 

nævnes, kommer under de forskellige punkter. 

3. Beretninger: Udgået (eller indgået i den øvrige samtale!) 

4. Økonomi – Det har været en meget besværlig proces at flytte 

rettighederne for Michael, men nu har han endelig overtaget fuldt ud, når 

han kan fremvise underskrevne vedtægter (blev underskrevet). Status på 

økonomien: 40.000 kr. stående (inkl. overskud på 27.000kr fra stævnet – 

Lind formiler regnskabet) – 1/3 del mangler endnu at betale kontingent! 

Desuden et stort spørgsmål om gennemsigtighed – hvilke principper kører 

vi efter? Michael udfærdiger et økonomipapir ift. dette.  

Ansøgninger til udviklingspulje: her skal der være klarhed: F.eks. vigtigt 

når vi begynder at udbetale penge – bilag skal være i orden (hvidvask). Der 

udfærdiges et ansøgningsskema (Anne Lene/Lind), som fremtidige 

ansøgere kan bruge – det lægges på hjemmesiden. Lette Michaels arbejde – 

må ikke være belastende 



5. Stævner, temadage, kurser. 

Ref. fra stævnet: Lind - se omdelte bad fra Marjatta. Der bliver også lavet 

en erfaringsmappe – til kommende stævnearrangør – Anne Grethe har gl 

mappe. Fyn afholder næste stævne 2020 (TAK!) – Malin/Elke + Michael 

er tovholdere.  

Selvom det har kostet mange arbejdstimer har det ikke været en voldsom 

belastning for Marjatta. Marjatta vil gerne tilbyde at holde stævnet oftere, 

f.ek. hver 2. gang = 2022 – 2026 - osv. 

Brainstorm for tema (som fortsættes på repræsentantmødet): 

 Dobbeltdiagnoser 

 Det interne og det offentlige sprog (bl.a. i rapporter/dokumentation 

for kvalitet i det pæd. arbejde) 

 Mål – kultur/Evidens-kultur 

 Individ/fællesskab (punkt/kreds) 

 

Nordisk stævne er i 2019 i Danmark (Marjatta?) 

 

Vi skal formidle situationen i DK til både Dornach/Norden. Elke/Anne-Lene 

og Jakob.  

Vores spørgsmål: Hvad går pengene i Dornach til? Hvordan får vi formidlet 

inspirationen fra omverden til hele HS?(OPGAVE!) Repræsentanternes 

opgave i første omgang. 

 

6. Forberedelse af repræsentantskabsmøde på Bernardshus d. 

02.10.2018. Dagsordenen: 

 Indledende sang - Jakob 

 Nyt fra værtsstedet - + et eksempel på pædagogisk arbejde som de er i 

gang med (inspiration til alle). Elke forbereder 

o Nyt fra stederne – to minutter pr. sted! (skarp mødeleder!) 

 Økonomi – v. Michael 

 Temadage/Kurser – Kommende stævne på Fyn 2020, herunder tema for 

stævnet? 

 PR. punkt – den nye hjemmeside – ”krav” til deltagerne bl.a. nye 

billeder/tekster. 

 Højnelse af den fælles bevidsthed – hvordan lykkes vi med det?- samtale 

i grupper/plenum. 

  



 Bestyrelsen inspirationspunkt: Diana Kroon – om sundhed/Morten Bjerre 

om det særlige ved biodyn. Jordbrug. (fortsætter linjen fra Jens Otto 

Andersen). 

  

6. PR og kommunikation – vores hjemmesides ramme er færdig 

(gennemgået) – stor tilfredshed med layout (Tak!!).  

Det blev taget billeder af bestyrelsen – lægges på (husk at give lov til det!).  

Alle steder skriver en kort tekst/billede!! om eget sted. 

Hvert sted skal fremover bidrage med billeder. Jakob laver en kort ny almen 

beskrivelse af HS.  

Vi har aftalt hvordan indholdet fordeles i ”rullegardinerne”. 

Vi aftalte at der på forsiden under seneste nyheder skal Hertha, Marjatta og 

Solhjorten skrive en kort tekst om noget der rører sig i øjeblikket hos dem. 

 

7. Evt. vi var færdige ½ time før tid! 

 

Ref. Jakob 

 


