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Bestyrelsens beretning for 2010/2011
Faste aktiviteter i foreningen
Vi har i det forløbne kontingentår afholdt følgende medlemsarrangementer i foreningen:
København
 Tosprogede børn og testning v. Lars Holm og Anders Højen (november 2010)
 Om brugen af singlecase-undersøgelser - eksempler fra audiologopædiske specialer v. Sarah
Mengal og Julie Aarup (april 2011)
 Manuel behandling i det logopædiske arbejde med stemmelidelser v. Solveig Pedersen (maj 2011)
Odense
 Tosprogede børn og testning v. Lars Holm og Anders Højen (oktober 2010)
 Om brugen af singlecase-undersøgelser - eksempler fra audiologopædiske specialer v. Sarah
Mengal og Julie Aarup (april 2011)
 Manuel behandling i det logopædiske arbejde med stemmelidelser v. Solveig Pedersen (maj 2011)
Vi har i det forløbne kontingentår udgivet følgende numre af medlemsbladet Logos:
 Februar: Nye veje i audiologopædien
 Maj: Sprogudvikling blandt børn med hørenedsættelse
 September: FUA: Forskning og fremtid.
Sidstnævnte var en udgave i godt og vel dobbelt størrelse til markering af FUAs 20-års-jubilæum.
Bestyrelsens arbejde
En væsentlig del af bestyrelsens arbejde foregår i vores faste arbejdsgrupper faglige arrangementer, Logos
og fagpolitik samt på de faste poster som sekretær, kasserer og webmaster. Her arbejder vi hele tiden på at
forbedre og effektivisere arbejdsgangene, så der bliver plads på bestyrelsesmøderne til at drøfte og
iværksætte nye tiltag. Som denne beretning afspejler, har det været et år med mange nye initiativer, som vi
tror og håber på kommer vores medlemmer til gode. At det har kunnet lade sig gøre skyldes ikke mindst, at
hele bestyrelsen hev en weekend ud af kalenderen i foråret, hvor vi tog i sommerhus med det formål at
give FUA et grundigt eftersyn. God tid og gode rammer er ofte en mangelvare, når det gælder frivilligt
arbejde, så det var frugtbart både fagligt og socialt med en arbejdsweekend med FUA på dagsordenen.
Logos
Arbejdet med Logos er inde i en fast gænge, og bladet er de sidste par år udkommet i februar, maj og
september. Mulige skribenter kontaktes sædvanligvis i god tid, hvilket forbedrer chancerne for, at de
bidrager til Logos. Det gør det også muligt for skribenter og redaktion at være i kontakt om justeringer af
indlæggene, hvilket efter bestyrelsens mening giver indlæggene endnu højere kvalitet. Med løbende
justeringer i arbejdsgange og samarbejdet med layouteren, lettes det tidskrævende redaktionsarbejde
stadig. Af praktiske grunde er det ikke lykkedes Logos-redaktionen at få gæsteredaktører på nogen numre i
den forløbne periode; det er dog fortsat redaktionens målsætning at knytte udefra kommende
ressourcepersoner til temanumrene.
Fagpolitisk arbejde
Samarbejdsaftale med Dansk Magisterforening
Bestyrelsen har længe arbejdet på at få etableret et tættere samarbejde med Dansk Magisterforening.
Gennembruddet kom, da vi henvendte os til DM’s formand Ingrid Stage. Baggrunden for henvendelsen var
en artikel i Magisterbladet om en samarbejdsaftale indgået mellem ”Danmarks Mikrobiologiske Selskab”
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(DMS) og DM. Med aftalen havde DMS bl.a. fået tilskud til ansættelse af en studentermedhjælp og støtte til
forskellige administrative opgaver. På baggrund af denne aftale udformede bestyrelsen et forslag til en
lignende aftale mellem FUA og DM. Aftalen blev underskrevet d. 20. august og løber foreløbig et år. Aftalen
indebærer bl.a. et økonomisk bidrag på 25.000 kr. til ansættelse af en studentermedhjælp og hjælp til
administrative opgaver, der med fordel kan laves ved hjælp af DM’s IT-systemer. For DM betyder
samarbejdet bl.a. en bred kontakt til det audiologopædiske fagområde og mulighed for annoncering i
Logos. Se hele aftalen på vores hjemmeside www.fua.dk. Som studentermedhjælp har bestyrelsen i
samarbejde med DM ansat Amalie Karen Durhuus Gravgaard, der er audiologopædistuderende på KU.
Amalie vil blive aflønnet af DM, der også stiller en kontorplads til rådighed. Vi byder Amalie velkommen og
ser meget frem til samarbejdet!
CPLOL
Audiologopædisk Forening (ALF) har hidtil haft to pladser som repræsentant for Danmark i den europæiske
organisation ”CPLOL” (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'Union
Européenne). Da ALF valgte at tilbyde FUA den ene af pladserne, takkede bestyrelsen ja efter grundige
overvejelser. I foråret blev det bestemt, at Maria Rønlev skal være FUAs repræsentant i CPLOL. I maj i år var
Maria til sit første CPLOL-møde i Nyborg, der var organisationens generalforsamling, men var FUA kun med
på sidelinjen og endnu ikke som officiel repræsentant. Mødet gav dog anledning til at blive sat ind i, hvad
CPLOL er for en størrelse. Det skete med god hjælp fra de to daværende repræsentanter fra ALF. Maria skal
efterfølge Bent Kjær, der har været med til at danne CPLOL og dermed været med i 23 år. Organisationen
er sammensat af 31 forskellige foreninger fordelt på 28 lande og repræsenterer mere end 60000
praktiserende audiologopæder. Der finder en generalforsamling sted en gang om året, og to gange om året
mødes to undergrupper kaldet Education og Professional Practice. FUA har fået plads i gruppen Education,
der, som navnet antyder, beskæftiger sig med alt, der angår den audiologopædiske uddannelse i de
forskellige lande. Ved et møde i maj måned blev FUAs repræsentant leder af en gruppe, der beskæftiger sig
med specialisering. I denne gruppe vil man forsøge at indkredse, hvad mulighederne er for
audiologopædisk specialisering i de forskellige lande. Den 22. oktober var der igen møde i CPLOL og nu med
FUA som officiel repræsentant for Danmark. På FUAs generalforsamling d. 24. november vil der være
mulighed for at stille spørgsmål om CPLOL-arbejdet.
Certificeringsudvalg
Gennem efterhånden et par år har FUA deltaget i ALFs certificeringsudvalg sammen med en række andre
repræsentanter for foreninger og andre relevante instanser på det audiologopædiske område. Man har dog
ikke kunne enes om et reelt udkast til en certificeringsordning, som var den oprindelige plan. Således blev
man i efteråret 2010 enige om at handle på, det der kunne opnås enighed om i udvalget, nemlig en
bekymring for det uensartede uddannelsesniveau på området. Med undtagelse af et enkelt af udvalgets
medlemmer blev der rettet fælles henvendelse til undervisningsministeriet (brevet kan ses i ALFs seneste
bestyrelsesberetning fra foråret 2011 på www.alf.dk). Det medførte en dialog mellem ALFs formand Trygve
Andersen og repræsentanter fra undervisningsministeriet. Konklusionen på dette møde blev, at de udbudte
uddannelser på området anses som tilstrækkelige. Undervisningsministeriet ser sig ikke i stand til at gå ind i
et samarbejde vedr. autorisering, men peger i stedet på en række andre ministerier i den forbindelse.
Undervisningsministeriet var dog åben for yderligere dialog, hvis foreningerne måtte ønske det. Hvordan
denne kontakt vil forløbe har certificeringsudvalget endnu ikke truffet beslutning om. Ligeledes er der siden
mødet tiltrådt en ny regering med et nyt ministerium, der har det politiske ansvar for hele
uddannelsesområdet inden for audiologopædien. Om det kan få konsekvenser, ved vi endnu ikke.
Øvrige netværk
FUA er blevet medlem af det nordiske logopædiske samarbejde ”NSFL” (Nordisk selskab for foniatri og
logopædi). Det er bl.a. aftalt, at der skal ske udveksling af medlemsblade mv. på tværs af de deltagende
foreninger.
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Rikke Vang har også i år repræsenteret FUA i møder med afdelingsledere og ledere fra taleinstitutterne fra
de tidligere amter. Der har været drøftelser om en ’debatdag’ vedrørende børn med svære talesprogvanskeligheder for kommunale beslutningstagere. Mødevirksomheden har desværre måttet afsluttes,
da der på mange institutter efterhånden er så lidt arbejde med børn, at man ikke har ressourcer til at indgå
i arbejdet. Rikke er ligeledes FUAs stemme i det netværk for tidlig indsats for sprog og læsning, som UCC og
Dansk Videnscenter for Ordblindhed (nu en del af Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri) tog initiativ
til i 2010.
Hjemmeside og Facebook
Hjemmesiden har desværre været ustabil i en længere periode. Det skyldes formentlig, at dens format
allerede er forældet efter tre år. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, hvorfor bestyrelsen har besluttet at
investere i en mere holdbar løsning. Der er derfor iværksat en modernisering af hjemmesiden, der
varetages af firmaet HM-Solutions. Det betyder en helt ny hjemmeside med nyt design og nye funktioner
som eksempelvis et betalingsmodul, som man fremover skal benytte til at betale kontingent. De nye
funktioner vil lette kassererens arbejde med eksempelvis opdatering af medlemskartoteket.
Udover hjemmesiden og nyhedsbreve pr. mail kommunikerer bestyrelsen med foreningens medlemmer på
FUAs Facebook-side. Det er håbet, at mange medlemmer ”synes godt om” siden og vil være med til at gøre
den til et aktivt forum.
Konference
I anledning af FUAs 20-års jubilæum planlægger bestyrelsen at afholde en endags-konference d. 28.
september 2012 på SDU. Der er nedsat et konferenceudvalg, der allerede er nået langt med planlægningen.
Udvalget består af bestyrelsesmedlemmer fra FUA og en række medlemmer, der yder et helt uvurderligt
stykke arbejde, hvilket vi er meget taknemmelige for. Overskriften for konferencen bliver ”Forskning i
praksis”. Emnet vil blive behandlet i to hovedoplæg samt ved parallelle sessioner inden for
hovedområderne audiologi, logopædi og læsning, hvor en række oplægsholderne vil fortælle om, hvad der
lige nu foregår af forskning på det audiologopædiske felt herhjemme. På generalforsamlingen d. 24.
november vil der blive orienteret yderligere om arbejdet med at stable jubilæums-konferencen på benene.
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 underskud på 27.306,46,- kr. Der var budgetteret med et lille overskud på
2420,- kr. Det er særligt udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter, arrangementer samt udgivelse af
Logos, der har været større end budgetteret. Foreningen har ved regnskabsårets afslutning et indestående
på 81.456,37,- kr. Se bilag 1 for årsopgørelsen for regnskabsåret 2010/2011 samt bilag 2 for budget for
regnskabsåret 2011/2012.

FUAs bestyrelse, november 2011
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