
Temadag og generalforsamling 
i  Ergofaglige Selskab for Udviklingshæmning og Udviklingsforstyrrelser

Velkommen
Til Temadag & Generalforsamling (Webinar)

d. 26. marts 2021

Kl. 9-12



Program

◦ Kl. 9.00-9.15 Velkomst & orientering om agenda ved formand Jannik 

◦ Kl. 9.15-10 Anette Enemark – ”Gnisten i ergoterapi”

◦ Kl. 10- 10.10 Pause

◦ Kl. 10.10-10.55 Generalforsamling                                                                                               

– herunder orientering fra ETF v. Margrethe Boel

◦ 10.55-11.05 Pause

◦ 11.05-11.50 Oplæg af PhD Anne Marie Lassen om velfærdsteknologi

◦ 11.50-12 Kort intro til survey og afrunding 



Velkomst og orientering om agenda
Kl. 9.00-9.15

•Ved spørgsmål skriv i chatfunktionen ☺

• Mikrofon skal være slået fra under oplæg 

•Hvis flere samlet med flere computere skal lyd være slået fra alle på nær en computer



Oplæg v. Anette Enemark Larsen
Lektor og PhD ved Københavns Professionshøjskole, ergoterapeutuddanelsen. 

Har forsket i COPM og ved en masse om, hvorfor ergoterapi er et fantastisk fag, som vi kan 
være stolte af ☺

Kl. 9.15-10

”Gnisten i ergoterapi”



Pause

Kl. 10 – 10.10



GENERALFORSAMLING  
2021ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB                                                                

FOR UDVIKLINGSHÆMNING OG UDVIKLINGSFORSTYRRELSER

KL. 10.10-10.55



Agenda
⮚ Velkomst – Jannik 5 min

⮚ Valg af ordstyrer Margrethe

⮚ Valg af referent Andrea?



Generalforsamling

• Valg af dirigent

• Valg af referent



Gennemgang af dagsorden

⮚ Bestyrelsens beretning 5 min

⮚ Regnskab, Budget og fastsættelse af kontingent 10 min.

⮚ Indkomne forslag

⮚ Vedtægtsændringer 5 min

⮚ Drøftelse af arbejdsprogram 2021 5 min

⮚ Valg af bestyrelse  5 min

⮚ Valg af Økonomisk kontrollant 

⮚ Nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen. 5 min

⮚ Eventuelt



Formandens beretning
V. Jannik Schøne

⮚ Webinar d. 15. december 2020  
⮚ Dialog med selskab for dysfagi
⮚ Dialog med medlemmerne
⮚ Dialog med ETF omkring politiske dagsordener
⮚ Dialog med SL omkring samarbejde mellem faggrupper
⮚ Udarbejdelse af survey
⮚ Nyhedsbrev
⮚ Opmærksomhed på krydspres under Corona pandemi



Fremlæggelse af budget
Indtægter Udgifter

Medlemskontingent 13.500 Temadage 15.000

Tilskud ETF 15.000 Bestyrelsesarbejde 5.000

Arrangementer 10.000 Bestyrelsesudvikling 10.000

Ialt 38.500 Øvrige Arrangementer 8.500

Ialt 38.500



Regnskab



Indkomne forslag

Der er ikke modtaget yderligere forslag



Forslag til vedtægtsændring 
I takt med udviklingen på området og ændringer i sprogbrug – ønsker vi at opdatere selskabets 
navn.

Nuværende vedtægt:

§ 1. Selskabets navn 

Ergoterapifagligt Selskab for Udviklingshæmning og Udviklingsforstyrrelser 

Forslag til ny vedtægt: 

§ 1. Selskabets navn 

Ergoterapifagligt Selskab for Udviklingshandicap 



Arbejdsprogram 2021
Bestyrelsen arbejder for og med (jf. vedtægter): 

▪ At udvikle ergoterapi ift. mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser

▪ At understøtte den faglige identitet blandt ergoterapeuter i dette praksisfelt

▪ At arbejde for at skabe forskning og udvikle kvalitet i ergoterapi i dette praksisfelt

▪ At synliggøre for omverdenen, hvad ergoterapeuter kan bidrage med ift. social området

▪ At skabe mulighed for erfaringsveksling og faglig udvikling, herunder fortsat arbejde med 

lokale netværk, afholde temadag mv. 

▪ At understøtte ETFs interessevaretagelse ift. mennesker med udviklingshæmning og 

udviklingsforstyrrelser eks. sparringspartner ift. høringssvar



Arbejdsprogram 2021

• Samarbejde med pædagoger – Temadag i støbeskeen til efteråret 

• Måltidet

• Praktikpladser og studerende



Valg til bestyrelsen

• 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, 1 ønsker ikke at genopstille



Valg

• Valg af økonomisk kontrollant



Nyt fra ETF
⮚ Ved næstformand Margrethe Boel



Eventuelt



10.55-11.05 Pause



”Velfærdsteknologi er ikke neutral, men 
skaber nye brugere og professionelle”

11.05-11.50

Oplæg v. Anne Marie Lassen

Lektor v. UCN, Aalborg, ergoterapeutuddannelse og PhD  



Kort intro til survey samt afrundning 
og tak for i dag ☺

◦11.50-12 Afrunding


