Referat af Repræsentantskabsmøde i Helsepædagogisk sammenslutning
Vidarslund 11.03.2019.
10.00-10.30 – velkomst v. Jens Hegli - Vidarslund
Jens fortalte lidt om Vidarsunds opståen og udvikling. Spændende historie.
OBS til alle Vidarslund har haft besøg af patientsikkerhedsstyrelsen. Se rapport via
Marjattas hjemmeside for at se hvad det er de går op i på et tilsyn.
I pauserne var der mulighed for at besigtige både spændende værksteder (væksthuse
med ”verdens bedste agurker” – og stort flot nybygget bofællesskab).
10.30 – 11.30 – Repræsentantskabsmøde
Dagsorden:
1. Formulering til Tilbudsportalens beskrivelse af Steiner pædagogik. Vi
gennemgik forslaget og det blev vedtaget uden rettelser. Bestyrelsen tager det videre
herfra og kontakter Tilbudsportalen for rettelser. Tak til arbejdsgruppen på Marjatta.
2. Temadage/Kurser – Landsstævne 2020 i Ølsted – Temaet er ”Det vitale
Menneske”. Jordbrug, Ernæring, Sundhed, Pædagogik indgår i temaet. Det
afholdes på Lindvedskolen (Odense) 15. – 17. maj 2020.
Arbejdsgruppen på Fyn har afholdt møder og har fundet flere relevante
foredragsholdere og har forespørgsler ude om flere.
Kontakt gerne Dorte eller Anja i Ølsted, hvis der er ønsker eller idéer.
3. KIK/Allkunst – Temaet er ”Over grænser” Der bliver temadage hvor de
forskellige nordiske lande er i fokus. Der bliver 4 gange workshop – to tirsdag og
to torsdag. Hver workshop er åben hver gang – det er således ikke et
gennemgående arbejde i dem.
Flyers er omdelt (undtagen Marjatta?). Der er budgetteret med lidt færre deltagere
dvs. ca. 300 (sidst var der 430).Jette Rymer og Torben Olesen har igen skrevet
musik og tekster.
Fremtid: dette er endnu ikke afgjort, det går videre i Nordisk forbund. Der vil blive
lavet dokumentation for de sidste 9 Allkunst festivaller.
Der var pt ikke yderligere ønsker til kurser el. lignende.
4. Hjemmesiden mv. – Lind gennemgik den nye hjemmeside. Bestyrelsen håber
som sagt det vil blive brugt aktivt. Det er tanken at tilmeldinger mv. også går via
den i fremtiden.
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5. Orientering om udviklingspuljen – ikke alle midler blev anvendt i år. Dvs. der
er 25.000 kr. til det kommende år. Man søger udelukkende gennem hjemmesiden.
Det vil hovedsageligt være støtte til værdigt trængende studerende, der ønsker at
kunne gennemføre en helsepædagogisk uddannelse, eller relevante
kurser/efteruddannelse. Desuden støtter puljen udgivelser og oversættelser.
11.30 – 12.00 – Uddannelsen fortæller – v. Lind og Terje.
Orientering om uddannelen. Det blev understreget at uddannelsen er godkendt –
både fra officielt dansk side OG fra Dornach.
Målet er at bevare en legitimitet i forhold til at der er nok veluddannede
medarbejdere på de forskellige institutioner.
Send derfor gerne studerende!! Man kan undersøge om en bruttoløns aftale er en
mulighed – kontakt Terje.
En lille udfordring med at have en god kontakt til praktikvejlederne. Der søges former
for at udvikle på dette felt.
Tilsidst blev der rejst spørgsmålet: Hvordan bliver uddannelsen i endnu højere grad et
fælles ansvar og anliggende for alle institutioner i DK? Dette tema kan vi arbejde
videre med.
Stikord – flere studerende/gæstelærere fra andre institutioner/studerende på besøg
på de enkelte institutioner/åben uddannelse.

Charlotte og Göran Krantz bidrog med inspiration til både bevægelse og forståelse
af bevægelsens betydning i det pædagogiske felt.
Tak for et yderst kompetent og inspirerende indlæg!
Jakob Bønløkke – ref.
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