
Bestyrelsesmøde den 19/3 20.30 til max 21.30 via skype. Dorte ringer op     

Deltagere:  Dorte Nikolajsen, Helen Gregory, Tove Schack Nielsen, Michelle Ebbesen, Charlotte 

Loose, Marita Kirketofte, Britta Andersen et kort øjeblik 

Godkendelse af dagsorden godkendt 

Ordstyrer:  Dorte 

Referent: Marita 

Dagsorden lavet af: Dorte Nikolajsen 

Dagsorden Referat 
 

Godkendelse af referat 
B  

Ikke godkendt, da Marita ikke har kunnet 
lægge det i dropboks – udsættes derfor til 
næste møde. 

Temadag med Kerstin Moberg. Har vi styr 
på det? Annoncering, stedet mv 
Charlotte og Michelle 
Nye informationer. 
Programmet:  
09.25 - 09.30      Velkommen og en kort 
præsentation af dig. 
09.30 - 12.00      Kerstin Uvnäs Moberg 
12.00 - 12.55      Frokost 
13.00 - 14.15      Kerstin Uvnâs Moberg 
14.15 - 14.45      kage 
14.50 - 15.25      Kerstin Uvnâs Moberg 
15.25 - 15.30      Farvel og tak for i dag. 

 

Der har været annonce i SL’s blad. Marita 
kontakter annoncøren, der står for det på 
Sundhedsplejerskernes hjemmeside. 
Sted og forplejning er på plads. 
 
Dorte byder velkommen. 
Program godkendt. 
Charlotte har nu fået kontakt til Kerstin. 
Kerstin kommer fra Barcelona den 5. maj. 
Michelle vil undersøge m.h.t. evt. 
overnatningsmuligheder på Severin og 
hente Kerstin på Banegården i Middelfart, 
hvis Kerstin ønsker det. 
Vi har fået forespørgsel fra fam.huset i 
Horsens om tolk. Charlotte har hørt 
Kerstin, som er nem at forstå, ligesom 
Kerstin har power points som 
understøtter oplægget. Dorte svarer 
fam.huset. 
Charlotte undersøger anmeldelser/om-
taler af Kerstins seneste bog.  

Dorte 
D 
Uge 11 evaluering af den.  
Hvad med 2016?  

Overordnet set var det en god uge.  
Der var fra 5 – over 200 deltagere til de 
forsk. oplæg. 
Mie fra Viborg har sendt en beskrivelse fra 



Alle avisindlæg sendes til Tove og 
Michelle, så de kan lægges på 
hjemmesiden. 
Regnskab, oversigt. Kan vi bevilge Vejen 
det beløb de har ansøgt om? 
Til Marte Meo foreningen 
Jeg søger hermed penge til dækning af 
udgifter til den folder vi har lavet og sendt 
ud i inst. i Vejen kommune +100 stk. 
strimers. 
400 Folder koster 600 kr. 
100 stk. strimers koster 1500 kr. 
 Mvh Anni Nielsen 
 Føvling børnehave 
 Ved Baunehøj 3 
 6683 FøvlingTele 79965186 
 
Ved supervisormøde 17/3 blev det 
vedtaget, at foreningen lægger en 
tilmeldingsblanket på hjemmesiden hvor 
man kan melde sig til: Oplæg, tovholder, 
promovering eller lokaleansvarlig. 
Inger Hartelius og Dorte Nikolajsen 
indkalder til første møde. 
 
 

arrangementerne i Viborg, ligesom Steen-
Lynge har skrevet på sin blog. 
Udgifterne er på ca. 17.000 kr.  for uge 11 
 
Uge 11 fremover: 
Fyraftensmøder 
Happenings rundt om i landet 
Dorte og Inger Hartelius indkalder til 1. 
planlægnings møde i maj 
3 supervisorer har meldt sig. 
Idebank:  

 Oplæg 

 Lokaler 

 Tovholder 

 PR 

 Tilmelding via hjemmesiden 
Lone Bech, Viborg har sendt en mail med 
forslag til næste år. 
 
Dorte kontakter Føvling bh. Hvis det er 
relevant for Marte Meo generelt, 
beslutter vi at dække 1.000 kr. 
 

O Marita 
Udmeldelser og manglende betalinger  
 

Der har været 35-40 udmeldelser siden 
Anette sendte opkrævninger ud. Det er 
færre end tidl. Der er kommet en del 
indmeldelser, så medlemstallet nu er: 423 

O 

Charlotte: Målsætninger omkring 
evidens og erfaringsbank 

Hvordan dokumenter man? Charlotte 
kontakter Socialstyrelsen. 
Ulla og Charlotte arbejde på en ide om at 
brede erfaringsbank ud til hele landet. 
Prøve om der kan være en kontaktperson i 
hver region, som kan indsamle viden om 
det der sker i Marte Meo regi i regionen 
og formidle det videre til Marte Meo 
foreningen. 

Eventuelt Daginstitutionen Gaia har spurgt om, 
hvordan man kan blive certificeret Marte 
Meo institution. 
Bestyrelsen har netop i dag den 25.03.15. 
modtaget mail derfra. Denne mail ligger i 
forlængelse af ref. 

tel:79965186


 

Hej Maria  

Tak for din henvendelse hvor er det spændende 

Vi vil tage det op på vores næste møde om vi kan certificere institutioner så vil I høre 

Det er så dejligt at I er så Marte Meo aktive og at I presser på, ligesom det er skønt, at I drager os ind i det. 

Den funktion vil vi meget gerne have 

Har I ideer til hvad der evt skulle til for at en børnehave blev certificeret? 

Vores næste møde er i maj 

Venlig hilsen Dorte Nikolajsen formand for Marte Meo Foreningen 

 

Den onsdag den 25. marts 2015 skrev Maria Svansø Schrøder <misssvansoe@gmail.com>: 

Hej med jer:-) 

 

Jeg skriver til jer på vegne af Børnehuset GAIA, som ligger på Amager. Der er både vuggestue og børnehave 

i huset. Vi bruger Marte Meo som vores daglige pædagogiske redskab og pædagogiske grundlag. Vi er en 

del af Klynge A10 med to andre institutioner, som også arbejder ud fra Marte Meo. Vi har vores egen Marte 

Meo terapeut tilknyttet klyngen, Line Stevn Vinder.  

 

Det var lidt om, hvem vi er. Jeg skriver til jer, fordi vi gerne vil informere jer om, at vi er her. Vi vil gerne på 

"Det danske Marte Meo kort":-) I den forbindelse kiggede jeg på jeres hjemmeside og det undrede mig, at 

der ikke er nogen liste over hvilke institutioner, der er i landet, som arbejder med Marte Meo. Derfor vil jeg 

foreslå, at man lavede sådan en liste, hvis dette er muligt. Det er jo både en information til forældre, 

uddannet personale og/eller nysgerrige sjæle.  

 

Vi har været i vores fagblad LFS Nyt omkring vores måde at arbejde med Marte Meo på, denne artikel 

skulle Line hvis have sendt til jer, og der skulle vidst også være et link til den på jeres facebookside, hvis ikke 

vil vi da meget gerne have den med i jeres medlemsblad og selvfølgelig også på facebook.  

 

Jeg vil gerne spørge, om vi må have et link til vores institution på jeres hjemmeside? Tænkte det kunne 

hænge sammen med listen over institutioner i landet, der arbejder med Marte Meo, hvis denne liste, bliver 

aktuel.  

 

mailto:misssvansoe@gmail.com


En anden ting jeg vil spørge om, er, til årsmødet er der tit workshops, og om det kunne være en en ide, at 

man kan udveksle erfaringer fra de forskellige institutioner omkring brugen af Marte Meo på sådan en 

workshop? 

 

Ja, min primære grund for at skrive til jer, var, at vi gerne i GAIA vil gøre jer opmærksomme på os:-) 

 

Mvh 

Maria Svansø Schrøder - på vegne af Børnehuset GAIA 

 

P.S. Min mor har siddet i bestyrelsen for ik så lang tid siden - Åse Schrøder - så jeg kender lidt til jer som 

forening også:-) 

 


