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Kjære alle IBUP-medlemmer
I forrige nyhetsbrev kunne vi sette inn bilde av blåveis. Kun få måneder etter er
det på tide med et bilde av høstens friske farger. Sånn er det når vi bor i et land
med skiftende årstider.
Det har vært, og er fortsatt, en rar tid, der mange av
oss har fått økt vår digitale kompetanse med voldsomme byks. Nå ser det imidlertid ut til at våre
seminarer kan gå «som normalt», og godt er det.
Tross alt!
To innføringsseminarer begynner denne høsten
i Oslo. Det første har kommet i gang i september,
med Anders Landmark som seminarleder. Det andre
begynner i oktober med Fredrik Cappelen som
seminarleder. Begge seminarene er fulltegnet.
I Trondheim har det startet et innføringsseminar
i regi av RKBU, men med støtte av, og i samarbeid
med IBUP. Seminarleder er Siri Fagerholt Aas.
Styret har mye arbeid foran seg denne høsten. Blant annet er planleggingen av
neste års 30-årsjubileum i gang. Jubileumskonferansen vil finne sted på Voksenåsen 17/9 og 18/9 2021. Hold av datoene alle som ønsker å delta på noen
spennende dager. Det arbeides med det endelige programmet, så nærmere
informasjon vil komme etter hvert. Vi kan love at det er all grunn til å glede seg!
Vi håper å kunne annonsere i hvert fall noen av foredragsholderne i neste
nummer av IBUP-nytt. Vi diskuterer også muligheten for å kunne streame
konferansen.
Fagmøtene som var annonsert våren 2020, ble, som sikkert de fleste har fått
med seg, avlyst pga. korona-situasjonen. Vi håper nå at vi skal kunne få til to
fagmøter i løpet av våren. Også dette vil det komme nærmere informasjon om.

Når det gjelder utdanningen vår, har vi hatt en arbeidsgruppe i sving med å
utarbeide en plan for et 1-årig overgangskurs. Det skal være et kurs for leger og
psykologer som har gått på intersubjektivt seminar på R-BUP, og som ønsker å
ta videregående seminar på IBUP. Arbeidsgruppen har bestått av Eystein
Våpenstad, Rune Johansen og Fredrik Cappelen. Det vil komme mer informasjon
om dette på vår hjemmeside.
Som det fremgår på vår hjemmeside, har IBUP flere råd og utvalg. Mange har
sittet i disse rådene i en årrekke og ønsker nå avløsning. Ingeborg Horgen
Skjønsberg og Hans Ole Korsgaard takkes nå av som trofaste medlemmer av
henholdsvis fagetisk råd og ankeutvalget. Nye medlemmer er ennå ikke helt på
plass.
Generelt trenger hjemmesiden vår en liten oppussing. Katrine Heim Gjesvik fra
styret vil se nærmere på dette. Vi mottar gjerne innspill til forbedringer.
Henvendelser til MEDLEMMENES HJØRNE tas også imot med takk.
Med disse oppfordringene takker vi for denne gang. Et nytt nummer av IBUPnytt kommer før jul.

