Wednesday den 8. March y7

VEGA-netværket
VEGA er et videnskabende netværk, etableret i 1996.
Netværkets formål er at fremme videnskabende aktiviteter, der kan bidrage
til at synliggøre det levede liv i alderdommen i hverdagsperspektiv, samt
formidle og udvikle arbejdsformer, der anvender dette perspektiv i praksis.
Netværket består af arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner indenfor
ældreområdet, og enkeltpersoner med faglig interesse i ældres hverdagsliv.
Hvad kan man få ud af at deltage i VEGA-netværket?

Faglig og teoretisk udvikling - ved at

• Bidrage til en praksisorienteret kobling mellem praksis og gerontologi
• Medvirke til udvikling af viden, tanker, begreber om hverdagsliv til brug for
teori og praksis.

• Få adgang til landsdækkende kanaler for formidling af egne
hverdagslivsprojekter.

• Få glæde af en synergieffekt, der medfører at de enkelte projekter bidrager
til et større perspektiv og en større vidensakkumulering, end hvis de stod
alene.

Deltagere i netværket
En arbejdsplads deltager i netværket for et år ad gangen. Arbejdspladsen
kan deltage i netværket så længe der arbejdes inden for den fælles
forståelse af hverdagsliv hos gamle voksne, som samler netværket.
(se mappen "Vega begreber" på DGS´hjemmeside)
Der deltager mindst to navngivne personer fra hver arbejdsplads i
netværket.
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Enkeltpersoner med faglig interesse i netværkets aktiviteter kan efter aftale
optages til nedsat kontingent.

Netværkets aktiviteter
Netværkets aktiviteter har til formål at bidrage til udvikling af en tværfaglig
gerontologisk vidensbase.
Aktiviteterne besluttes af styregruppen efter drøftelse i netværket og
planlægges for et år ad gangen.
Netværket afholder to årlige netværksmøder. Medlemmer af netværket kan
invitere kolleger med til netværksmøderne.
Desuden afholder netværket et åbent seminar hvert år, hvor andre
arbejdspladser og enkeltpersoner inviteres til at høre om aktiviteter og
projekter i netværket.
Vega Netværket deltager, så vidt det er muligt, i Dansk Gerontologisk
Selskabs nationale konference med en workshop/symposium med oplæg
fra medlemmer fra netværket.
Netværkets styregruppe er ansvarlige for at orientere om netværkets
aktiviteter via Dansk Gerontologisk Selskabs nyhedsbrev og hjemmeside
https://danskgerontologi.dk
Øvrige aktiviteter aftales i styregruppen.

Fælles projekter
Såvel Vega-netværkets styregruppe som øvrige medlemmer kan tage
initiativ til fælles projekter, der gennemføres i et samarbejde mellem
deltagerne i netværket.
VEGA-netværkets styregruppe står som ansøger i forbindelse med
finansiering af de fælles projekter.
Alle afsluttede projekter præsenteres via artikler i tidsskriftet Gerontologi.
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Netværket og DGS
VEGA-netværket er et netværk, der organisatorisk er knyttet til Dansk
Gerontologisk Selskab som et udvalg under bestyrelsen. Det betyder at
netværkets arbejdsform skal være godkendt af bestyrelsen, og at der
aflægges en årlig beretning på Dansk Gerontologisk Selskabs
generalforsamling.

Netværkets ledelse og drift
Netværkets ledes af en styregruppe på 3-7 medlemmer. Styregruppens
medlemmer fungerer på skift som tovholdere for netværket.
Følgende opgaver varetages af netværkets tovholder: planlægning af og
udsendelse af invitationer til netværksmøder og styregruppemøder.
Planlægning af det åbne seminar. Kontakt til netværksdeltagerne og
ajourføring af adresselister og medlemsregister.
Styregruppen organiserer selv sit arbejde og er selvsupplerende.
Netværksmøder og det åbne seminar afholdes på skift hos netværkets
deltagere.

Netværkets økonomi
Eventuelt overskud fra det åbne seminar anvendes til delvis finansiering af
netværkets drift. De deltagende arbejdspladser betaler desuden et årligt
kontingent for deltagelse i netværket. Kontingentet indeholder et
institutionsmedlemskab af Dansk Gerontologisk Selskab og anvendes
derudover til administrativ assistance, frikøb af tovholder og
netværksaktiviteter.
Den øvrige styregruppe honoreres ikke, men kan efter aftale få dækket
udgifter i forbindelse med aktiviteter i netværket.
Regnskabet varetages af MarselisborgCentret, Teknologi i Praksis, og
fremlægges på Dansk Gerontologisk Selskabs generalforsamling.
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Et medlemskab af Vega Netværket giver:

• adgang til et tæt, levende og inspirerende forum af
mennesker og arbejdspladser, der har særlig
interesse i, og erfaringer med at arbejde i et
hverdagslivsperspektiv.

• mulighed for at udvikle og indgå i tværgående
programmer med tilhørende projekter.

• rabat ved deltagelse i konferencer og møder, som
giver deltagerne udvidede muligheder
netværksdannelse. Vi udvider hinandens netværk.

• medlemskab af Dansk Gerontologisk Selskab
• hjælp til at fokusere på hverdagsliv i egen praksis
• konkret støtte til arbejdet med udvikling af egne ideer
og projekter inden for VEGA’s perspektiv.

• mulighed for at trække på andre VEGA-medlemmers
viden og resultater i egne projekter

• VEGA’s mere end 20 årige historie har givet os en
goodwill som et lille, men originalt, produktivt og
praksisorienteret miljø mellem praksis og
Gerontologi. Denne goodwill kan netværkets
deltagere trække på til omtale, publicering og
finansiering af egne projekter. Men.....
hvad man får ud af netværket, afhænger af, hvad man
lægger ind i det.
Januar 2019; styregruppen:
Karen Sophie Pilegaard, Konsulent DEFACTUM, Region Midtjylland
Louise Rønne Bengtson, Oplevelsesmedarbejder, Aarhus Kommune
Liv Høybye Jeppesen, Flyvende oplevelsesmedarbejder Aarhus Kommune
Marie Holst Henriksen,Ergoterapeut på Plejecentret Kastaniehaven ,Give.
Anne Mette VInd; Uddannelseschef Social & Sundhedsskolen, Herning
Birgitte Højlund,Projektleder, Syddjurs Kommune (Tovholder i 2019)
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