Bestyrelsens beretning for
2015/2016
Faste aktiviteter i foreningen
Vi har i det forløbne kontingentår afholdt følgende ordinære medlemsarrangementer:
København
The Social Communication Intervention Project (SCIP) v. Jacqueline Gaile, d. 13. november 2015

Verbal dyspraksi v. Louise Skov, 30. maj 2016
Støjinduceret neuronal degeneration v. Pernille Holtegaard, d. 2. marts 2016.
Sprogeriet v. Sprogeriet, 10. maj 2016
Tosprogethed hos børn og voksne v. Birgitte Albæk Henriksen, 25. april 2016
Odense
Identifikation af børn i risikogruppen for dysleksi i førskolealderen v. Maria Kirsten Jensen, d. 11. november
2015

Verbal dyspraksi v. Louise Skov, 6. juni 2016
Sprogeriet v. Sprogeriet, 4. maj 2016
Tosprogethed hos børn og voksne v. Birgitte Albæk Henriksen, 30. marts 2016

Arrangementsudvalget efterspørger flere medlemmer, især blandt de studerende, som har
mulighed for at booke lokaler og lukke os ind på SDU og KUA.
I det kommende bestyrelsesår vil arrangementsudvalget arbejde på at have mere fokus
samarbejdet med FTHF, ALF, Dansk Magisterforening og andre relevante samarbejdspartnere, da
det giver nogle andre og flere muligheder i forhold til arrangementerne. Der vil selvfølgelig fortsat
være fokus på arrangementernes relevans i forhold til FUAs medlemmer.
FUA har i det forløbne bestyrelsesår udgivet følgende numre af medlemsbladet Logos:
-

Februar: Blandede bolcher
Maj: Læsning
September: Overgange i audiologopædien

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsens arbejde i 2015/2016 har i høj grad drejet sig om den daglige drift. Det har været
vanskeligt at finde studenterrepræsentanter især på SDU, hvilket gør det vanskeligt for os at
bevare kontakten til uddannelserne. Vi har en oplevelse af, at de studerende har fået mere travlt
og derfor har mindre tid til at indgå i frivilligt arbejde.
Vi har diskuteret muligheden for at afholde et arrangement i Jylland for at imødekomme vores
jyske medlemmer. Vi er i øjeblikket på udkig efter et passende sted at afholde arrangementet. Så
hvis din arbejdsplads kunne være interesseret i at huse et FUA-arrangement, så tøv ikke med at
kontakte os.
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På generalforsamlingen i oktober 2015 kom der et forslag om at afholde debatsalon, hvor
medlemmerne kan diskutere vigtige emner for vores fagområdes udvikling, fx certificering og
brugen af frivillig arbejdskraft. Vi må erkende, at vi ikke har haft ressourcerne til at afholde denne
type arrangementer endnu, men vi tager ideen med ind i næste bestyrelsesår, da vi stadig mener,
det er relevant.
Logos
Logos-redaktionen har stået for udgivelsen af endnu tre spændende numre af vores medlemsblad,
og vil i det kommende bestyrelsesår gerne arbejde videre med blandt andet peer-review. Logos
har nu fået en farvet forside, og muligheden for en digital udgave af Logos vil fortsat også blive
diskuteret.
Fagpolitisk arbejde
FUA har fortsat en samarbejdsaftale med Dansk Magisterforening. Vi håber på at kunne få endnu
mere ud af samarbejdet i det kommende bestyrelsesår.
Se hele aftalen på vores hjemmeside www.fua.dk.
CPLOL
Audiologopædisk Forening (ALF) har to danske pladser i den europæiske organisation CPLOL
(Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'UnionEuropéenne). Også i det
forløbne år har ALF stillet den ene plads til rådighed for FUA. Maria Rønlev Berwald er derfor
fortsat delegeret i CPLOL og er i samme arbejdsgruppe, som indhenter data om CPLOLs
medlemslande. Det drejer sig om den audiologopædiske uddannelses udformning i de europæiske
lande og muligheder indenfor faget. I det forgangne år har der været afholdt møder i Prag og
Athen. Sidstnævnte inkluderede generalforsamling, hvor ALFs egen Mette Thomsen blev valgt ind i
bestyrelsen. Referater og artikler om arbejdet kan findes på ALFs hjemmeside. Til oktober i år går
turen til Split i Kroatien og endnu et spændende møde.
Samarbejde med ALF og FTHF
I dette bestyrelsesår er der ikke blevet afholdt samarbejdsmøder mellem ALF, FTHF og FUA pga.
travlhed i alle tre foreninger. Vi håber at kunne prioritere dette vigtige samarbejde højere i det nye
bestyrelsesår.
To medlemmer af FUAs bestyrelse har repræsenteret FUA på ALFs efteruddannelseskursus på
Nyborg Strand, og FUA vil ligeledes være repræsenteret ved FTHFs generalforsamling 2016.
Hjemmeside og Facebook
FUAs hjemmeside er nu fulgt funktionel igen, hvilket letter den administrative del af bestyrelsens
arbejde en del. Vi har drøftet, hvordan vi kan sikre, at hjemmesiden får et indhold, der har
relevans for vores medlemmer. Dette involverer fx at udgaver af Logos, der er over to år gamle, er
blevet lagt online.
Vi oplever stigende aktivitet på vores Facebook-side og prioriterer at dele relevante opslag med
vores medlemmer. Vi modtager en del henvendelser fra medlemmer, som ønsker indhold lagt på
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hjemmesiden og facebooksiden, ofte i form af jobopslag og reklame for kurser og andre
arrangementer. Vi drøfter jævnligt i bestyrelsen, hvilken type indhold vi ønsker at reklamere for.
I det kommende bestyrelsesår håber vi også på at kunne bruge flere ressourcer på vores
sekundære hjemmeside: www.audiologopaed.dk
Medlemmer
FUA har i bestyrelsesåret 2015/2016 haft 287 enkeltmedlemmer og 46 institutionsmedlemskaber.
Herudover har vi enkelte ”frie” medlemmer, herunder ALF og FTHF.
Vi har fået enkelte henvendelser fra enkeltpersoner, der ønsker at blive optaget passive
medlemmer under vedtægternes §3 stk. 2. Bestyrelsen ønsker at drøfte, hvem denne type
medlemskab skal omfatte, på generalforsamlingen, da vi er i tvivl om fx diplomuddannede
talehørepædagoger kan optages som passive medlemmer.
Økonomi
Vi havde i bestyrelsesåret 2015/2016 budgetteret med et underskud på ca. 8.500 kr., men er endt
ud med et overskud på 11.400 kr. Og det er endda på trods af vi har brugt flere penge på både
arrangementer og hjemmeside end der var budgetteret med. Til gengæld har vi haft færre udgifter
på Logos, mødeaktiviteter, porto og kontorartikler, og så har vi også fået større indtægter på
kontingenter og entré ved arrangementer end der var budgetteret med.
FUAs bestyrelse, oktober 2016.
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