8

nyheter

Landsbyliv sin betydning for
skoler, hjem og landsbyene
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Den første januar 2012 ble prosessen om et felles
tidsskrift for de helsepedagogiske og sosialterapeutiske
virksomhetene i Norge avsluttet. Fra denne datoen
er Landsbyliv alle virksomhetene sitt felles blad, med
formål om å gi alle mennesker - som bor, arbeider i, eller
har interesse for vår egenart – et vindu inn mot oss, og
ut mot verden omkring. Fra den gangen Jan Bang som
fremsynt redaksjonsmedlem kontaktet meg for et mulig
samarbeid, har det gått drøyt tre år, men nå var endelig
tiden moden for både Landsbystiftelsen og Sosialterapeutisk Forbund å bringe tidsskriftet videre, i regi av et
større fellesskap.
For dere som har fulgt Landsbyliv i flere år, så er det
synlige tegn på endringen. Redaksjonsgruppen er ny,
og bladets layout er endret. Innholdsmessig følges den
samme redaksjonelle linje, men noen justeringer vil
komme. Det følger av at redaksjonen ønsker å inkludere
flere meningsytringer og bidra til en bredere samfunnsdebatt. Fagbilaget er også blitt en integrert del av bladet,
noe som både er skjedd av praktiske
Den nye redaksjonsgruppen, fra venstre, Sissel
Jenseth, Jan Bang, Elisabeth Husebø og
Rigmor Skålholt.

årsaker, men også som et tegn på at faginnleggene fremover har sin rettmessige plass.
Fortsatt er skrivegruppene rundt omkring i virksomhetene vår viktigste
ressurs. Om ikke de som bor i virksomhetene trer frem med sin stemme,
Gei
r Legreid
vil Landsbyliv miste den kvaliteten som
gjør dette prosjektet helt unikt.
Formelt sett ”eies” i dag Landsbyliv av Sosialterapeutisk
Forbund, som er ansvarlig for å sikre et økonomisk
driftsgrunnlag utover abonnementsinntektene. Ansvarlig redaktør er ett av styremedlemmene (avklares snart).
Redaksjonsgruppen er den utøvende arbeidsgruppen
og da især Jan Bang som er ansatt som redaktør for
tidsskriftet. Dialogos ved Sissel Jenseth har ansvaret
for den praktiske produksjonen og distribusjonen av
bladet når det skal trykkes og sendes ut. Dette er kort
sagt ansvarsfordelingen mellom styret, redaksjon og
administrasjon. Sosialterapeutisk Forbund vil snart få en
ny nettside som Dialogos vil hjelpe oss med. Herunder
vil også Landsbyliv få en egen nettside hvor tidligere og
kommende utgivelser vil legges ut elektronisk, helt eller
delvis. Sissel Jenseth vil være redaktør for nettsiden, som
vi tror vil gi tidsskriftet god drahjelp. For det er viktig
at vi bruker det potensialet som ligger i dette prosjektet.
Landsbyliv er en arena vi kan bruke for å utvikle oss
selv som enkeltpersoner og som virksomheter. Med all
vår erfaring og kunnskap er det
viktig at vi deler denne med
hverandre og med verden utenfor, samtidig som vi skal bringe
inn annen kunnskap utenfra,
som kan hjelpe oss fremover
Vedrørende Landsbyliv sin
fremtid, så avhenger mye av at
inntektene øker. Vi trenger derfor flere abonnenter, og har som
mål å få 100 nye abonnenter
hvert år i tre år fremover. Kan
alle dere som leser dette hjelpe
oss med det? Landsbyliv er en
viktig del av fremtiden vår. La
oss sikre denne ved engasjerte
innlegg, og ved at så mange som
mulig får lest bladet.

Landsbyliv nr 31 • SOMMER 2012

