Bestyrelsens beretning for 2011/2012
På generalforsamlingen i november 2011 blev det besluttet at ændre kontingentåret fra oktoberseptember til september-august. Denne beretning omhandler derfor et kort, men meget aktivt FUA-år.

Faste aktiviteter i foreningen
Vi har i det forløbne kontingentår afholdt følgende ordinære medlemsarrangementer:
København
 Audiologopædisk praksis set i et samfundsmæssigt perspektiv v. Dorthe Hansen (november 2011)
 Tosprogs-specialer v. Nerma Bilanovic, Sira Hechmann og Addý Gudjóns Kristinsdóttir (april 2012)
 Søg det job og få det! v. Birgitte Baadegaard (maj 2012)
 Posterpræsentation v. Mads Poulsen og Rikke Vang Christensen (maj 2012)
o Erstattede poster-workshop i april, som måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger
Odense
 Hvad sker der på stemmeområdet? v. Jenny Iwarsson (november 2011)
 Tosprogs-specialer v. Nerma Bilanovic, Sira Hechmann og Addý Gudjóns Kristinsdóttir (april 2012)
 Søg det job og få det! v. Birgitte Baadegaard (maj 2012)
Vi har i det forløbne kontingentår udgivet følgende numre af medlemsbladet Logos:
 Februar: Tosprogede i audiologopædien
 Maj: Alternativ og supplerende kommunikation
 September: Forskning i praksis
September-nummeret udkom i begyndelsen af det nye kontingentår. Det indeholder primært abstracts fra
konferencen og blev uddelt til deltagerne i Forskning i praksis på SDU den 28.09.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen finder det vigtigt, at FUA præger relevante faglige sammenhænge i så høj grad som muligt. Det
sker gennem deltagelse i forskellige netværk og dialoger, men også gennem foreningens faste aktiviteter.
Dette arbejde kunne ikke gennemføres uden hjælp fra engagerede FUA-aktivister i fx Logos-redaktionen og
konferenceudvalget. Bestyrelsen er meget taknemmelig for denne uvurderlige hjælp og hører meget gerne
fra flere FUA-medlemmer, der kunne have lyst til at løse konkrete opgaver i foreningen. På
generalforsamlingen den 25.10. svarer bestyrelsen meget gerne på spørgsmål om, hvad arbejdsopgaver i
FUA kan bestå i.
En væsentlig del af bestyrelsens arbejde i det forgangne år har drejet sig om at stable større arrangementer
på benene. FUAs første konference nogensinde, ’Forskning i praksis’, løb af stablen den 28.09. på SDU.
Gennem hele året har bestyrelsesmedlemmer og de kompetente hjælpere i konferenceudvalget lagt et
stort arbejde i at få konferencen op at stå. Ud over det meget synlige med at få oplægsholdere og
konferencested på plads, er der bl.a. blevet lagt energi i at søge finansiel bistand fra eksempelvis fonde. Der
blev fx produceret en lille film til marts måneds ’10 til forskel’-konkurrence. Filmen vandt desværre ikke
præmien på 10.000 kroner, men bestyrelsen takker for den store opbakning og de mange stemmer på
filmen.
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FUAs bestyrelse har samarbejdet med Afdeling for Højt Specialiseret Neurorehabilitering, Glostrup Hospital,
om tilrettelæggelsen af endnu et stort arrangement: et efteruddannelseskursus med Sheila MacDonald fra
Canada. Dette kursus om kognitive kommunikationsforstyrrelser blev afholdt den 3.-5. oktober 2012 med
stor tilslutning. Det tolker bestyrelsen som tegn på behov for viden om dette specifikke område, men også
som tegn på, at der er behov for specifikke efteruddannelseskurser for audiologopæder.

Logos
Arbejdet med FUAs medlemsblad er sat i ret faste rammer, og bestyrelsen og redaktionen er godt tilfredse
med det produkt, der tre gange årligt sendes ud til FUAs medlemmer. Det sker stadig oftere, at der kommer
interessetilkendegivelser fra mennesker, der gerne vil bidrage med indlæg til bladet. Det er vi meget glade
for.
I det forløbne år har der været en del udskiftning i Logos-redaktionen; der skal lyde en stor tak til både de
redaktionsmedlemmer, som har valgt at trække sig, og til dem, som nu har meldt sig på banen.

Fagpolitisk arbejde
Samarbejdsaftale med Dansk Magisterforening
Som vi kunne berette sidste år, har FUA en samarbejdsaftale med Dansk Magisterforening. I august 2011
blev der indgået en 1-årig aftale, som for nylig er blevet forlænget frem til foråret 2014.
Samarbejdsaftalen indeholder fortsat midler til en studentermedhjælp og støtte til administrative opgaver.
Desuden indebærer aftalen, at FUA-medlemmer kan deltage i DM’s arrangementer på feltet ’Sprog og
kommunikation’ på de samme vilkår som medlemmer af fagforeningen.
Se hele aftalen på vores hjemmeside www.fua.dk.
Vores studentermedhjælp Amalie Karen Durhuus Gravgaard, der er audiologopædistuderende på KU, har i
det forgangne år først og fremmest arbejdet på opgaver relateret til konferencen. Men i sommer stod hun
også for et fremstød om FUA-medlemskab til institutioner. Amalie fortsætter indtil videre som FUAs
studentermedhjælp.
Nogle hospitalsansatte audiologer rettede i foråret henvendelse til FUA, fordi de ikke kunne komme
igennem med deres lønkrav hos lokale DM-tillidsmænd. Det betyder, at de får væsentligt mindre i løn end
audiologiassistenterne på deres afdelinger. Det virker åbenlyst urimeligt, og FUAs bestyrelse er i dialog med
DM om lønvilkårene. Bestyrelsen modtager stadig gerne meldinger om løn- og ansættelsesvilkår fra
offentligt ansatte audiologopæder, logopæder og audiologer, som er organiseret i DM. Fagforeningen har
lovet at skrive et indlæg om ansættelsesforhold, som vil komme på FUAs hjemmeside. En første vigtig
melding er, at man skal undlade at underskrive en kontrakt, som man ikke er tilfreds med, for så stopper
forhandlingerne.
Som faglig samarbejdspartner til DM blev FUAs bestyrelse inviteret til at starte en artikelstafet på DM’s
hjemmeside inden for området ’Sprog og Kommunikation’. Det valgte vi at gøre med spørgsmålet: ”Hvem
er de børn, som tilsyneladende uden god grund har sprogvanskeligheder? Ved vi noget om, hvad der
karakteriserer dem, og hvad der eventuelt kan gøres for at forbedre deres sproglige færdigheder?”
Dette spørgsmål besvarede Rikke Vang Christensen i et indlæg, der fortsat kan læses på DM’s hjemmeside:
http://www.dm.dk/FaglighedOgViden/KomSprog/Artikelstafet/Sprogvanskeligheder.aspx
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CPLOL
Audiologopædisk Forening (ALF) har to danske pladser i den europæiske organisation CPLOL (Comité
Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union Européenne). Også i det forløbne år har
ALF stillet den ene plads til rådighed for FUA. Maria Rønlev har derfor fortsat arbejdet som repræsentant i
CPLOL og sidder som formand for en arbejdgruppe om ’specialisering’ i de forskellige medlemslande.
Øvrige netværk
Rikke Vang Christensen er FUAs repræsentant i det netværk for tidlig indsats for sprog og læsning, som UCC
og Dansk Videnscenter for Ordblindhed tog initiativ til i 2010. Netværket holdes nu sammen af konsulent
Mia Finnemann Schultz fra Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri. Der er netværksmøde cirka en
gang årligt, og desuden er der mailkontakt i netværket om forskellige faglige spørgsmål og arrangementer.
Rikke deltog også i juni i et netværksmøde om SPELL (Sprogtilegnelse via legebaseret læsning). Center for
Børnesprog har fået en stor bevilling til dette projekt, og FUA er blevet inviteret til at sidde med i den
faglige følgegruppe, som efter planen skal mødes cirka en gang om året. Man kan læse Rikkes indlæg om
SPELL på bloggen på FUAs hjemmeside: http://www.fua.dk/blog/vis_blog.php?bid=13
FUA blev i foråret bedt om at deltage i medlemsmødet i Dansk Selskab for Neurorehabilitering med et
oplæg om ’audiologopædien i neurorehabiliteringen’. Annesofie Ishøy Nielsen holdt et oplæg, hvor hun
betonede, hvad vi med vores audiologopædiske uddannelsesbaggrund kan bibringe neurorehabiliteringen.

Hjemmeside og Facebook
Den hjemmesidemodernisering, som blev iværksat sidste år, er nu gennemført. Bestyrelsen mener, at den
power-pink hjemmeside, som er resultatet af samarbejdet med firmaet HM-Solutions, har givet FUA en
langt mere stabil hjemmeside og et præsentabelt ansigt udadtil. To nye elementer er (1) betalingsmodulet,
som nye og gamle medlemmer nu skal benytte til kontingentbetaling, og (2) det blog-element, som gør os i
stand til at skrive om stort og småt til medlemmerne. Bloggen er selvfølgelig en mulighed til FUAs
medlemmer for at kommentere indlæg eller selv forfatte blog-indlæg. Der er ikke mange indlæg eller
kommentarer på bloggen. Om dette skyldes, at FUAs medlemmer endnu ikke rigtig har opdaget den, eller
at den drukner i det daglige bombardement fra andre hjemmesider, nyhedsfora m.m., vil bestyrelsen gerne
blive klogere på.
Der er stadig en stor arbejdsopgave som består i at opdatere indholdet på hjemmesiden. Det er et arbejde,
som bestyrelsen planlægger at kaste sig over i det kommende år. På generalforsamlingen den 25. oktober
vil vi derfor gerne drøfte ideer til hjemmesidens indhold med medlemmerne.
Da det i øjeblikket er vanskeligt for en del audiologopæder at finde job, har bestyrelsen besluttet, at det er
gratis for arbejdsgivere at lægge job-annoncer på FUAs hjemmeside. Vi håber, at mange vil benytte sig af
muligheden.
FUAs Facebook-side, ’Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder’, er blevet et forum, hvor
bestyrelsen kan kommunikere kort med medlemmerne om fx arrangementer. Vi har med stor tilfredshed
bemærket, at FUA-medlemmer også bruger siden til at videregive oplysninger om eksempelvis stillinger og
arrangementer.
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Medlemmer
Ved regnskabsårets udgang er foreningens samlede medlemstal 331. Af disse medlemmer er 20
institutioner, mens to er æresmedlemmer.

Økonomi
Årets regnskab endte med et lille overskud på 698,44 kr. og et indestående på 82.965,81 kr. Der var
budgetteret med et stort underskud på 69.140,- kr. bl.a. på grund af FUAskonference. Budgettet blev dog
lagt, inden regnskabsåret blev ændret og regnskabsåret 2011/2012 skåret ned til 11 måneder. Det betyder,
at konferencens regnskab ikke har kunnet gøres endeligt op i forbindelse med årsregnskabet, hvilket
influerer såvel regnskabet for 2011/2012 som budgettet for 2012/2013. Se Bilag 1 for regnskabet for
2011/2012 og Bilag 2 for budget for regnskabsåret 2012/2013.
FUAs bestyrelse, oktober 2012
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