Vores
faglige netværk
DaNS, bestyrelsens årsberetning til generalforsamling 2020.
Det har været et noget anderledes år for DaNS end vi lige havde forestillet os det, da vi i 2019
afholdt generalforsamling den 9. maj. Coronaen kom og lagde en tyk dyne over hele verden og
dermed også for arbejdet i DaNS bestyrelse.
Men inden det gik så vidt, lagde vi godt ud med Landskonferencen den 9. maj der havde temaet
”Aktuelle tendenser i Neuropædagogikken – i en verden der kræver evidens”.

Vi har i bestyrelsen søgt at skabe en rød tråd landskonferencerne i mellem med udgangspunkt i, at
neuropædagogikken, udover kognitiv udvikling og udvikling af mestringsstrategier også bevarer
fokus på rehabilitering af menneskers ’indre livsverden’ som sorgbearbejdning,
identitetsrekonstruktion og psykosocial indsats. Ligeledes har der også været et fokus på hvordan
det musiske, hverdagsmusikalitet, det praktiske og bevægelse har stor betydning for udvikling af
både kognitive og psykosociale kompetencer.

I 2018 holdt Ph.d. Chalotte Glintborg oplæg 2018 om identitetsrekonstruktion, sorg og
psykosociale indsatser ud fra sin forskning på hjerneskadeområdet, suppleret af Michael Vittrup,
der fortalte om samme tema, blot fra den ramtes perspektiv.

Landskonferencen i 2019 var det indenfor samme felt af problemstillinger, der blev perspektiveret
af professor i psykologi, Aalborg Universitet Lene Tangaard. Men denne gang i et evidensbeseret
perspektiv – hvordan arbejder vi med disse områder, der er svært målbare, med bløde værdier i
en evidensbaseret verden? Det blev et spændende, underholdende og tankevækkende oplæg, der
lagde godt op til de to næste oplæg, der mere konkret og praktisk fremlagde bud på, hvordan man
kan arbejde med de bløde værdier og målsætte på dem i praksis. Tove Stenderup fortalte ud fra
hendes Phd. om hverdagsmusikalitet og dets betydning for kognitiv udvikling og at gøre livet
meningsfuldt. Linn Trentel Busch Fysioterapeut og landsinstruktør ved DGI, selvstændig ved
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konsulentfirmaet ErgoPro, inviterede alle deltagere til i praksis at mærke, hvordan kognitiv
udvikling og social aktivitet let, hyggeligt og sjovt kan finde sin vej gennem SMART Training

Den Landskonference der skulle have været afholdt her i 2020 skulle være fortsat i samme spor
med temaet: ”Aktuel neurovidenskabelig forskning”, med Peter Vuust´s oplæg ”MUSIK PÅ
RECEPT”, Frode Nør Kristensens oplæg: ”LIVSVÆRDIER” og Ellen Garde med: ”DEN LEVENDE
HJERNE”. Det første og sidste oplæg bygger på et videnskabeligt forskningsbaseret niveau om
musikkens effekt og interventionsmuligheder på kognitiv udvikling og ligeledes om hvordan den
levende hjernes kognition udfolder sig. Frodes oplæg er fra den ramtes perspektiv og betydningen
af livsværdier. Heldigvis lykkedes det os at hyre alle oplægsholdere til Landskonferencen 2021 – så
2020 konferencen blev altså ikke aflyst, men udskudt!

Den røde tråd fra Landskonferencerne med det udfordrende ved at arbejde med bløde værdier og
svært verificerbare interventioner blev også taget op på fyraftensmøderne 2019, gennem psykolog
og hypnoterapeut Ane Kathrine Becks oplæg om hypnosen muligheder og begrænsninger – myte
eller fakta. Det blev nogle utrolig spændende oplæg, hvor deltagerne på egen krop kunne mærke
og opleve hypnosens forunderlige indvirken på en selv, eller sidemanden (m/k).
Fyraftensmøderne blev holdt den 26.9, 3.10 og 10.10 i henholdsvis Vejle, Nyborg og Holbæk-

Fyraftensmøderne for 2020 er på plads og bliver med oplæg fra psykolog Hanne Nielsen:
”Personlighed og erhvervet hjerneskade - Personlighedens betydning for intervention og
outcome” og afvikles den 24.9. i Vejle, den 1.10 i Nyborg og den 8.10 i Holbæk klokken 17-20.

På generalforsamlingen 2019 afgik Signe Sørensen som forkvinde, og blev efterfølgende valgt til 2.
suppleant. Maria Ødegaard blev genvalgt til 1. suppleant. Søren Toftebo Jørgensen blev valgt til
bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Søren Toftebo Jørgensen som formand, Bettina
Schmidt Olesen som næstformand, Mette Espersen som sekretær, Lone Bertram som kasserer,
Lisbeth Skotte som medlem.
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Vi måtte desværre sige farvel til Maria Ødegaard, da hun skiftede job og derfor ikke kunne finde
tiden til det. I den forbindelse vil vi fra bestyrelsens side sige, at vi været glade for Marias
deltagelse og vil gerne takke for Marias bidrag til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder og en arbejdsdag med fysisk fremmøde og et
telefonmøde. Resten af bestyrelsesarbejdet er foregået digitalt via mail eller DaNS intranet
”Forum”. Bestyrelsesarbejdet foregår i en flad struktur, med stort fagligt engagement, viden,
nysgerrighed, energi, og kærlig omsorg. Ud over vores umættelige neurofaglige fokus, har vi i igen
i år haft fokus på PR. Vi har henvendt os til hjerneskaderådgivere og hjerneskadekoordinatorer i
hele landet og håber med vores henvendelse at få fokus på det neuropædagogiske fagområde og
på DaNS som det landsdækkende netværk. Vi har fået en facebook side og arbejder stadig med at
komme på linked inn. DaNS hjemmeside er kommet langt, men det viste sig, at det er en yderst
kompleks sag at benytte hjemmesiden til tilmelding til landskonference, da det kræver et væld af
informationer, som er svært at genere. Vi arbejder stadig på at den nye hjemmeside kan sikre øget
fokus på kommunikation, ind- og udmeldelse, tilmelding til arrangementer, PR og meget mere.

Et oplagt indsatsområde i den kommende periode vil være fuld implementering af hjemmesiden. I
tilknytning til det ligger arbejdet med medlemsregistrering, fakturering og bogholderi. Det var med
stor beklagelse, både fra DaNS´s side og Annikas selv, at hun af private årsager har måtte stoppe
med at være vores bogholder. Hun har været en kæmpe hjælp gennem flere års engagement og
faglige dygtighed og bliver svær at undvære. Stor tak skal det lyde fra os alle i bestyrelsen. Det har
efterladt et tomrum, som vi stadig søger efter at få udfyldt. Så hvis nogen kender en bogholder
som vil indgå i et samarbejde med DaNS bestyrelse, så er vi meget interesserede i at høre fra jer!

Nå, coronadynen lagde sig over os alle, og selvom den ikke er helt væk, så har vi igen taget fat i
fysiske fremmøder i bestyrelsen. Med lyst og fagligt engagement og nysgerrighed glæder vi os til
at se, hvad det kommende år vil bringe for DaNS og for neuropædagogikken.
På bestyrelsens vegne, Søren Toftebo Jørgensen den 22. juni 2020
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