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Kjære alle medlemmer
Det er vel i seneste laget å
ønske godt nytt år, men vi
gjør det likevel. Det første vi
har gjort i 2019, er å flytte inn
i vårt nye kontor i Villa Sult. Vi
er strålende fornøyde og
håper vi etterhvert kan ønske
dere velkommen til faglige
møter her. Foreløpig har vi
våre styremøter og andre
møter her, og sped.obs.seminaret har også samlinger her.
Videre planer går ut på å være medarrangør av et tre-dagers kurs om
mentaliseringsbasert terapi med barn. Vi vil samarbeide med Institutt for
mentalisering, og barne- og ungdomspsykoanalytiker Norka Malberg fra Yale
Child Study Center og psykolog Karin Lindquist fra Ericastiftelsen vil stå for det
faglige. Dette er foreløpig på planleggingsstadiet, men vi håper å få det til i
løpet av våren.
Det blir årsmøte torsdag 28/3 i Villa Sult, Kruses gate 8 i Oslo. Egen innkalling vil
komme til dette. Valgkomitéen har vært på ferde allerede, men dersom noen
ønsker å bidra med noe, men ikke er blitt spurt, er vi svært takknemlige for alle
som også kan tenke seg å bidra
med deloppgaver.
Vi har nå fått en ny god mann på
laget, som skal hjelpe til med
hjemmesiden og alle de
datatekniske greiene. Heia Håkon
Kagnes! Det er vi superglade for!

Når det gjelder oppstart av nye seminarer, går det litt tregt. Vi håper stadig å
komme i gang med innføringsseminar i Oslo i løpet av våren, men mangler
stadig litt påmeldinger, spesielt psykologer lar nå vente på seg.
Når det gjelder innføringsseminar i Bergen, vil vi gjerne forsøke å få i stand et
samarbeid med RKBU. Vi har foreløpig ikke fått napp på forespørsel om det,
men vi gir oss ikke. Vi har tro på det vi driver med. Som annonsert i forrige
IBUP-nytt, har vi hatt møte med representanter fra Bergen og Stavanger, og
det er etter det møtet vi har fått en ny giv til å forsøke samarbeid i den retning.
Det ser lovende ut for sped.obs.seminar i Oslo til høsten, idet flere har meldt
sin interesse.
Og apropos sped.obs: Håper alle er klar over 5th Infant Observation Workshop
som skal holdes i tiden 5.-7. september på Villa Sult. Informasjon finnes på vår
hjemmeside.
Det var visst alt for denne gang. Kom gjerne med innspill til stoff, anbefalinger
o.l. Vi tar imot med takk.
Vi avslutter med noen vårlige knopper i denne rare vinteren som kommer og
går – i hvert fall her på Østlandet.

