Sekretærens beretning 2018-19.
Overordnet har vi igen haft et godt arbejdsår. Det er altid en fornøjelse at
deltage i møderne.
Vi har desværre måttet undvære både Malin og Elke i nogle perioder.
Først og fremmest blev der afholdt et vellykket stævne på Marjatta.
Vi blev over 110 tilmeldte, så det var rigtig godt.
Bestyrelsens andel var mest af koordinerende og afklarende karakter, idet
Marjatta har en stor organisatorisk kapacitet at trække på. De gjorde stort set
hele det organisatorisk/praktiske omkring stævnet.
Vi var dog repræsenterede i workshop regi.
Vi ved at det er et stort arbejde og at der altid er nogen der trækker et stort
læs.
Endnu engang tak til dem som bar – og til Marjatta for at lægge faciliteter til.
Jeg har hørt mange rosende ord om både det faglige og det kulturelle indhold,
der jo bl.a. kom til udtryk i de forskellige foredrag og forestillinger.
Det er glædeligt at vi har et højt niveau, så deltagerne tager berigede derfra –
det er vigtigt at vi får opbygget en kultur om at det er givende at deltage.
Vi er næsten straks gået i gang med forberedelserne til stævnet i år 2020 på
Fyn. Herom andet steds.
Vi har lavet en aftale om at Marjatta står for stævnet hvert 4. år, og at det de
mellemliggende år ligger i enten Jylland eller på Fyn.
I øvrigt har vi løbende arbejdet med hjemmesiden, som nu endelig er færdig.
Her synes jeg at vi havde en god og effektiv proces i bestyrelsen, med rigtig
mange mails frem og tilbage. Denne arbejdsform har heldigvis virket, hvilket
er meget praktisk da vi jo er spredt godt ud rent geografisk. – og tak til Lind
som har ydet den største indsats med kontakten til webdesigner mv.
Det er vores håb at hjemmesiden bliver benyttet mere og mere. Både som et
sted man henter brugbar information, men også et sted at finde viden om
vores felt.
Siden bliver ikke bedre end vi selv gør den til – det er os i fællesskab der skal
skabe indholdet, og det er nok stadig noget vi skal vænne os til – øve os på.
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Igen skal vi have opbygget et kultur omkring at det er et sted der er værd at
benytte.
Vi har i efteråret ikke haft så presserende opgaver i bestyrelsen, så vi er ikke
mødtes ret ofte. Vi mærkede dog at der kan gå for lang tid mellem møderne,
da man så slipper bevidsthed og kontinuitet. En vigtig erfaring.
Vi har som noget nyt haft første år med udviklingspuljen. Der har været
interesse for puljen og de fleste midler er blevet uddelt.
Vi har gjort erfaringer i forhold til hvad vi vil støtte og hvordan, og har nu
udarbejdet retningslinjer for støtte. Det er nu entydigt hensigten at støtte
studerende som ellers vil have svært ved at tage uddannelse/efteruddannelse i
et eller andet regi.
Man kan nu søge støtte direkte via hjemmesiden.
Vi har også set på hvordan vi kan være med til at give adgang til relevant
litteratur, både for studerende og interesserede medarbejdere/andre på
institutionerne.
Lige nu er et pilotprojekt blevet sat i gang, og flere vil følge efter.
Vi tænker at det er en del af bestyrelsens opgave at gøre den slags litteretur
tilgængelig.
Dette falder også godt i tråd med tidligere arbejde både med KAIROS og
tidligere endnu Nertus (tidsskrift) – der også stod for flere bogudgivelser.
Sidste år havde vi indledende møder med de øvrige pædagogiske retninger i
DK – skolerne og Børnehaverne.
Dette arbejde er desværre ikke kommet så meget videre siden sidst. Bl.a. har
skolerne pt. ikke et fungerende sekretariat.
Vi håber på tid og overskud hele vejen rundt, så dette vigtige arbejde kan
fortsættes.
Vi må således sige at arbejdet flyder stabilt og at der er en vis udvikling. Hvis
vi tager i betragtning hvilke midler vi har til rådighed, sker der faktisk meget.
Det er klart at vi ikke kan måle os med den aktivitet og de resultater vi ser i
f.eks. i Norge, hvor især de økonomiske midler er nogle helt andre.
Hele denne problemstilling kan tages op ved lejlighed – den hører ikke til her.

