
Referat af  repræsentantskabsmøde i                                                                            

Helsepædagogisk sammenslutning 

Solhjorten d. 28.oktober 2019 10.00 – 15.00 

 

Tilstede: Anne Grethe, Betina, Pia, Lind, Michael, Marco, Gun, Mette, Christa, Anne-Lene, Johanne, Anja, 

Elke, Dorte, Malin, Jakob (ref.) 

Inspiration fra Solhjorten  
– Michael fortalte lidt fra stedets historie og nuværende status. Da det ikke længere er 10 
elever i skolen, må der findes en anden løsning – enkeltundervisning, men stadig i samme 
regi. Spændende om det lykkes. 
Derefter et oplæg omkring en borger somhavde svært ved at rumme f. eks. En Michaels fest 
– og processen med at vænne ham til en del af det. 
 
Hvert sted fortæller lidt om hvad der rør sig.  
Altid spændende at høre nyt. Generelt går det godt og vores steder har søgning. Der er på 
forskellige niveauer udfordringer med div. tilsyn – på godt og ondt. I alt fald kan man sige 
at tilsyn er noget som vi bruger megen energi på alle steder. 
 
Bart - Lederen af den Socialterapeutiske sektion  (Dornach) kommer på besøg i Danmark 
23. – 27. februar. Han besøger flest mulige institution er i hele DK. Lind, Elks, Jakob er 
tovholdere på dette. 
Der kommer nu også en engelsk udgave af ”Seelenpflege”, i erkendelse af at flere kan få 
gavn af indholdet ved at det kommer på engelsk.  
Der bliver rundsendt et referat fra landsrepræsentantmødet /Klausurtagung i Dornach, 
hvor Elke og Bernard deltog. 
 
Kurser – stævner: Omkring kurset VITALITET på Lindvedskolen i 2020  
Der er ved at være styr på stævnest Form og indhold. Teaser/Program følger snarest – med 
indhold/pris mv. 
Det er planlagt således at vi kommer fredag eftermiddag og bliver til lørdag aften – vi 
opfordres allerede nu til at blive til det er slut lørdag – det bliver spændende til det sidste. 
Vi minder om at tilmelding i god tid (til deadline!) er helt afgørende for at kurset kan 
afholdes. 
 
Hjemmesiden: hentes op i bevidstheden – nyt:  
Kommende stævne 2020 -  tilmelding over HS hjemmesiden.  
Alle bedes være opmærksomme på om beskrivelsen af deres sted er retvisende. 
Der er også mulighed for at læse om relevante uddannelser her. 
Vi har alle et ansvar for små aktuelle nyheder på siden – intet for stort/småt! 
 
Hvad kan vi ellers bruge Hjemmesiden til?  
 
Efter en proces omkring dette spørgsmål i grupper, kom der følgende beslutninger frem: 
 
Der bliver oprettet en særlig side, som kræver log in (Lind sørger for dette) 



Vi kan lægge mange forskellige ting om. Hovedkategorier kunne være emner om enten 
administration (div. oversigter) eller kultur (godt bordvers – påakefortælling mv.).  
I begge kategorier er tanken at vi kan låne af hinanden, så vi ikke alle sammen behøver at 
opfinde den dybe tallerken. 
Hermed opfordring til at sende materiale til Lind. 
For at kunne spore afsenderen – sæt evt Logo på det tilsendte. 
Som med selve siden, så bliver denne ikke bedre end vi selv gør den til. Vi må sprede det 
gode budskab om at den eksisterer! 
 
Økonomi:  

o Status: Mange har betalt kontingent. Der er omkring 54.000 kr. på konto pt. – inkl. 
midler i udviklingspuljen. Marjatta mangler dog at betale. Vi har udgifter på 29.000 
til Dornach. Vi har en anden konto  (gl. KAIROS konto) hvor der er bundet ca. 
25.000 kr.   

o Forslag om hjælp til Rusland  Blagoe Delo) – vi beslutter at give et engangsbeløb på 
10.000 kr. til hjælp med at finansiere deres bygninger.  

o Bidrag til Dornach – vi fastholde beløbet på 4.000 € pr. år. 
o Udviklingspuljen eksisterer! – brug den!! 


