24

aktuelt

Årsmøtet tok en 15 min pause for å se den partielle solformørkelsen. Solen – som fremstod som en liggende skål –
skinte igjennom et tynt skydekke 20. mars. I trærne satt fuglene musestille.

Årsmøtet til
Sosialterapeutisk Forbund
Tekst: Geir Legreid/Sissel Jenseth
Foto: Sissel Jenseth
Årsmøtet til Sosialterapeutisk Forbund ble holdt på
Granly, Østre Toten, fredag 20. mars, samme dag som
Fastlands-Norge opplevde en partiell solformørkelse.
Det var 18 personer til stede, blant annet representanter
fra Rostadheimen, Granly, Helgeseter, Ljabruskolen,
Hedemarken, Grobunn, Hogganvik, Vidaråsen og Vallersund.
Høringsuttalelse
Knut Dannevig fortalte om endringer i privatskoleloven
(ny friskolelov) og høringsuttalelsen fra de helsepedagogiske skolene som var sendt gjennom Steinerskoleforbundet. Uttalelsen fremmer to litt større saker, angående
husleie og skyss over kommunegrenser, samt peker
på behovet for løpende elevinntak (ønske om to årlige
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telletidspunkt), utvidelse av skoletilbudet (på saklig
grunnlag) og disponering av inntekter (ved overskudd).
I sin redegjørelse overfor årsmøtet la Knut vekt på
kvalitetsbegrepet som ikke er problematisert i loven.
Skolen fremstår som del av «et marked» med kun kvantifiserbare kvalitetsmål. Disse målene dekker i liten grad
virkeligheten. Knut mente det er på tide å protestere mot
denne utviklingen. Blant annet bør det forskes på kvalitetsbegrepet, gjerne på initiativ fra Rudolf Steinerhøyskolen. I den forbindelse henviste han til filosofen Hans
Skjervheim (1926-1999). Hele høringsuttalelsen ligger
ute på nettsiden, se: sosialterapi.no/wp-content/uploads/
hps-horingsuutalelse-jan-2015.pdf. Les også kronikken
til Knut Dannevig, side 40.
Helsepedagogisk kurs
Bente Edlund fortalte fra det helsepedagogiske kurset
som Rudolf Steiner holdt fra 25. juni til 7. juli 1924, og
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om forløpet til kurset. Steiner innfører
nye begreper i arbeidet med mennesker med spesielle behov, og han
unngår sykeliggjørende termer. Det
handler egentlig om behov for «sjelelig
pleie» som gjelder alle mennesker. I
sitt indre har alle noe friskt og noe
avvikende i seg. Vi skal alltid se etter
«det friske i det avvikende». Steiner viser også til at funksjonshemning er en
inkarnasjonsforstyrrelse med karmisk
årsak, noe som medfører at kroppen,
som er sjelens instrument, bidrar
med motstand. Det helsepedagogiske
kurset beskriver en pedagogisk tilnærming i relasjonen mellom pedagogen
og barnet. Det handler om å vekke
barnets interesse for verden. Pedagogen må alliere seg med barnet, slik
at ikke kroppen får begrense barnets
egen utvikling. Bente mente kurset
fortsatt er relevant, og hun oppfordret
til å holde disse impulsene fra Steiner
levende, også i fremtiden.
LandsByLiv og nettside
Tidsskriftet LandsByLiv har kommet
med to utgaver i 2014. Det er også
utarbeidet en fyldig rapport fra Fagdager 2014 som ble sendt alle abonnentene og som ligger på nettsiden
Sosialterapi.no. Både rapporten og en
utgave av LandsByLiv ble delt ut på SOR-konferansene, henholdsvis i Bergen og Oslo. Ellers skjer det nå en
stor forandring i redaksjonen i LandsByLiv da Jan Bang
går av etter eget ønske. Han har arbeidet trofast med
tidsskriftet siden oppstarten i 2004. Jan var dessverre
forhindret fra å komme på årsmøtet, og han sendte en
hilsen til forbundet. Geir takket for hans mangeårige
innsats, og en gave sendes til Jan fra forbundet. Se også
intervju med Jan side 26.
Valg og representanter
Geir Legreid var villig til å ta ett år til som arbeidende
styreleder, fram til 2016, noe årsmøtet ga sin fulle tilslutning til. Rigmor Skålholt og Angela Rawcliffe trådte
ut av styret. Frank Schmiemann og Steffi Hagedorn ble
valgt inn som nye styremedlemmer fra 2015 til 2017.
Kristin Magnusdottir tok gjenvalg for samme periode.
Aina Nagell-Sverk kom inn som styremedlem i fjor og
sitter fram til 2016. Varamedlemmer er Mette Brun, Erik
Lillejordet, Hanna Schmeding og Hugo Borgnes. En ny
valgkomité ble valgt og består av Ena Ulvund, Helen
Dring og Will Browne. Elisabeth Husebø fortsetter som
forbundets revisor. Rigmor Skålholt er forbundets representant til ECCE, og Birka Baumler og Ingrid Braune
stiller til Konferenz i Goetheanum. Geir Legreid fortsetter som landsrepresentant i Nordisk Forbunds styre.

Støtte til BA-programmet
Det fremlagte budsjettet til årsmøtet, som ble vedtatt,
innebærer en støtte til en ny deltidsstilling ved studiet i
sosialpedagogikk på Rudolf Steinerhøyskolen. Målet er å
styrke BA-programmet, og lønnsmidlene kommer i tillegg til Bente Edlunds undervisningsstilling. Beløpet for
det første året dekkes av forbundets egenkapital. Statusrapport for BA-programmet er 22 studenter på det første
kullet og 12 på det andre. Mange av studenter kommer i
dag fra ordinære steinerskoler. Årsmøtet oppfordrer til
at det arbeides systematisk for å rekrutteres flere studenter fra de sosialterapeutiske virksomhetene.
Kommende aktiviteter
Nordisk Allkunst Danmark 2015 (www.nordisk.
allkunstverk.com) skjer 22.-26. juni på Fuglsø-senteret,
Jylland, i Danmark. Nordisk Forbunds høstmøte foregår
på Hertha er 4.-7. november i år. Sosialterapeutisk Forbund eget høstmøte holdes på Grobunn 17. november
2015. Norske fagdager 2016 arrangeres 28.-29. april på
Sundvolden Hotell med Ena Ulvund som prosjektleder.
Vidaråsen og Camphillstiftelsen arbeider med planleggingen av 50-års jubileet. Det vil skje en intern feiring
på Vidaråsen pinsen 2016, og det legges opp til en felles
feiring i Oslo-området med festival og fagdag på Litteraturhuset i uke 39, det vil si Mikaeli 2016.
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