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Referat af møde i Helsepædagogisk Sammenslutnings Bestyrelse 

Mandag 18.11.2019 10.00-15.00 Midgaard 

Tilstede: Lind, Elke, Anne Grethe, Malin og Jakob (ref.) – Afbud fra Michael – syg og 

Anne-Lene 

1. Gennemgå referatet fra sidst – Fælles møde mellem de tre pædagogiske 

områder på Marjatta?  

Christina Wilhelmsen vil komme på besøg engang i december. Indledende samtale 

med Paul og Lind – først herefter kan vi afgøre hvordan vi kan gå videre med evt. 

større møde.  

Indhold på dette kunne være: 

Pædagogisk samarbejde – hvad kan vi hver især bruge hinanden til? Uddannelse – 

kan vi finde fælles former for uddannelserne – almen antroposofi… andet? 

Lind melder tilbage.   

2. Beretninger: Hvad rører der sig i fællesskabet. Som altid spændene samtale, 

hvor både de individuelle og de fælles udfordringer bliver tydelige. 

Bonusinfo: hør podcast om: Pædagogik pod – div. interessante overvejelser. 

3. Opsamling på mødet på Solhjorten – især omkring fælles vidensforum. 

Hvordan går det videre? – se under ”hjemmeside.  

Ellers tak til Michael for et godt møde, og til oplæg om deres aktuelle pæd. arbejde 

med en beboer! 

4. Besøg af Bart – opdatering/planlægning – vi har ikke fået tilbagemelding fra Bart, 

derfor ikke yderligere planlægning nu. 

5. Økonomi 

Opfølgning på hvad vi ”får” for at støtte Dornach 4.000 € - er besvaret. 

Da Michael ikke var der, venter vi med punktet til senere.  

 

Litteratur: Vi vil gerne have litteratur oversat:  

Hæfte af Andreas Fischer – Elke undersøger om det er muligt. Elke/Malin ser på 

hvilke dele af hæftet som skal oversættes (noget er ikke aktuelt for DK. VI skal 

beslutte hvem der skriver om HS historie i DK + aktuel status. 

Vi tænker alle over en god oversætter + nogen der kan sætte det op – skal lønnes 

for opgaven.  

Udgives i HS regi – symbolsk betaling for dette (afholde omkostninger) 

Hæfte af G. P. Viterweer om de seks konstitutions-/sygdomsbilleder – kortfattet 

indføring. Også her skal vi have tilladelse til oversættelse – finde oversætter mv. 

Jakob henvender sig til Alexandra (Nordisk forbund) om hun tror der er interesse i 

nordisk regi, for sådanne udgivelser?  



 
 

Vi melder tilbage ang. div. opgaver pr. mail – omkring 1. december. 

6. Stævner, temadage, kurser. Der arbejdes i Ølsted på højtryk med Stævnet 

2020. Men ikke mere nyt i forhold til sidst. 

Alle workshopledere sender en kort beskrivelse til stævnegruppen. 

 

7. PR og kommunikation – hjemmesiden. Der er nu mulighed for at tilmelde sig 

stævne 2020 gennem hjemmesiden – og KUN der! 

Desuden er der oprettet lukket forum – med fælles login til alle medlemmer. Her 

kan vi starte på inspirationssider med administrativ og pædagogisk vidensdeling. 

Der er sendt brev rundt ang. dette 

 

8. Andet…. ikke noget 

 

 

Kommende arrangementer:  

Repræsentantskabsmøder:  

28.10.2019 - kl.10.00 – 15.00- Solhjorten i Farum 

09.03.2020 – Ristolahaven står for arr. og det bliver afholdt på Bredshave – 

(Ristolahaven har pt. ingen sal). 

Vi aftaler inspirations oplæg og Generalforsamling i HS. til næste møde. 

Stævne 2020 på Fyn (Lindvedskolen) 15. – 16. maj – info følger. 

 

Ordinære bestyrelsesmøder: ons 05.02. 2020 på Midgård.10.00 – 15.00  

Møde i forb. med Stævnet på Fyn - 15.maj 2020 (tid og sted aftales senere) 


