Medicinska Sektionen, Fria Högskolan för Antroposofi Goetheanum

Konferensen för Läkepedagogik och Socialterapi
Läkepedagogiska kursen och klasstimmarna
En Högskoleretreat för medlemmar i 1:a klassen av
Fria Högskolan för Antroposofi
2 – 5 juli 2016 på Solheimar/Island

Högskolearbete på Island för medarbetare inom läkepedagogik och socialterapi
Sedan många år anordnas inom det skandinaviska området, fram för allt i Järna,
men även i Danmark och Norge, konferenser för klassmedlemmar som arbetar inom
läkepedagogik och socialterapi. Konferenserna bärs, liksom de konferenser som
regelbundet anordnas i Dornach, av Konferensen för läkepedagogik och Socialterapi.
Nästa år samverkar bägge initiativen och arrangerar en gemensam konferens, som
äger rum strax efter midsommar på Solheimar/Island.
Mål
Innehållsmässigt anknyts det mångåriga arbetet till sammanhanget mellan Rudolf
Steiners Läkepedagogiska kurs och den Fria Högskolans för Antroposofis 19
klasstimmar. Det avser att leda till en gemensam bild av en tidsenlig inre skolning
inom vårt yrke.
Plats
Solheimar hör till de allra tidigaste grundarinitiativen inom läkepedagogiken. Det
byggdes upp av Sesselja Sigmundsdottir 1930. Idag är denna plats en
socialterapeutisk verksamhet, men även ett konferenscentrum med hotell och där ska
konferensen äga rum.
Deltagande
Man når Solheimar på ca en timme från Reykjaviks flygplats. Förutom resekostnader får
man räkna med ca € 250 för mat och logi. (Vi kommer att skicka ut mer exakt information
senare). För de övergripande kostnaderna bör en konferensavgift på mellan 30 till 50 €
räcka.
Konferensspråket är tyska och ett skandinaviskt språk.
Ramprogram
Konferenz
für Heilpädagogik
und Sozialtherapie
Medizinische Sektion
Freie Hochschule Goetheanum
Ruchti-Weg 9, CH-4143 Dornach
T: +41-61-7018485
khs@khsdornach.org
khsdornach.org

Förutom deltagande i själva konferensen finns möjlighet att ansluta sig till en
guidad tur som man får finansiera i tillägg till konferenskostnaderna (övernattning,
förplägnad och deltagaravgift). Denna extra resa tar två dagar från 6 – 7 juli.
Hemresa från den 8 juli 2016.

Konferensen behöver en långsiktig planering och kan bara genomföras om ett
tillräckligt antal deltagare anmäler sig förbindligt. Mats-Ola Ohlsson i Järna (matsola@norrbyvalle.se) eller Rüdiger Grimm i Dornach (r.grimm@khsdornach.org)
svarar på
de eventuella frågor ni har. Vi är tacksamma för snart besked om ni vill delta.
Under
hösten kommer vi att översända ytterligare information.

