Bestyrelsens beretning for
2016/2017
Endnu et bestyrelsesår er ved at være ovre. Vi startede helt fantastisk ud med et dejlig stort
fremmøde til generalforsamlingen i 2016 på KUA, og endte med en kæmpestor bestyrelse med
hele ni medlemmer.
Vi takker for vores medlemmers store interesse for FUA, og vi glæder os til endnu et år med både
friske og erfarne kræfter.
Arrangementer
Det forgangne FUA-år har særligt været præget af rigtig mange spændende arrangementer.
Delvist fordi der pludselig var mange muligheder og gode emner, og delvist som kompensation for
Logos’ arbejdsår.
Arrangementer i København:
• Sprogeriet, Iværksættere på trods, d. 22. februar – i samarbejde med Dansk
Magisterforening.
• Fabio Trecca, Er dansk et særligt udfordrende modersmål?, d. 29. marts 2017 – i
samarbejde med Dansk Magisterforening
• Hvad kan jeg blive?, d. 19. april 2017
• Fabio Trecca, Den danske lydstrukturs betydning for børns tidlige sprogprocessering og tilegnelse d. 24. maj 2017
• Louise Skov, Verbal dyspraksi, d. 5. september 2017
• Sara Bensen Schumann, Udredningsprocesser I dansk PPR, d. 20. september 2017
• Marit Clausen, Den fonologiske udvikling og udtalevanskeligheder hos dansksprogede
børn, d. 11. oktober 2017
Arrangementer i Odense:
• Hvad kan jeg blive?, d. 26. april 2017
• Fabio Trecca, Den danske lydstrukturs betydning for børns tidlige sprogprocessering og tilegnelse, d. 3. maj 2017
• Annette Esbensen, Sprogforståelse og kognitiv processering hos børn med høretab i
alderen 7 til 12 år, d. 16. august 2017
• Louise Skov, Verbal dyspraksi, d. 30. august 2017
• Sara Bensen Schumann, Udredningsprocesser I dansk PPR, d. 27. september 2017
• Marit Clausen, Den fonologiske udvikling og udtalevanskeligheder hos dansksprogede
børn, d. 24. oktober 2017
Arrangementer i Århus:
• Fabio Trecca, Den danske lydstrukturs betydning for børns tidlige sprogprocessering og tilegnlese, d. 31. maj 2017
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Som du kan se af listen er det i det forgangne bestyrelsesår lykkedes os at stable et enkelt
arrangement i Jylland på benene. Vi er meget glade for at kunne fortælle at det var en stor succes,
og at vi selvfølgelig vil arbejde videre med at få endnu flere arrangementer til Jylland.
I det kommende bestyrelsesår ønsker vi fortsat at fokusere på relevante arrangementer for vores
medlemmer, da vi mener at det er noget af det der i særlig grad kendetegner FUA. Det vil vi
selvfølgelig fortsat også gøre i samarbejde med Dansk Magisterforening, ALF og andre relevante
samarbejdspartnere.
Vi har et godt og velfungerende arrangementsudvalg, men vi kunne altid bruge flere og friske
kræfter – især studerende, som kan hjælpe med adgangsgivende studiekort på begge
universiteter, samt hjælp til at booke lokaler m.m..
Da vi nu satser på arrangementer i Jylland kunne arrangementsudvalget i høj grad bruge hjælp fra
audiologopæder bosiddende i den landsdel, der vil hjælpe med afholdelse.
Logos
FUA har i det forgangne bestyrelsesår kun udgivet ét nummer af medlemsbladet Logos:
•

Februar

Logos har som bekendt i år holdt et arbejdsår, hvor de har haft fokus på peer-review og
undersøgelse af en digital udgivelse af bladet, samt at få en ny og stærk redaktion på benene. Vi
glæder os meget til at høre mere om hvad de samlet har fået ud af det inden næste udgivelse.
Studenterrepræsentanter
Vi har i det forgangne år været så heldige at forøge antallet af studenterrepræsentanter, især på
SDU, men vi er altid glade for at byde nye velkomne; på begge universiteter. Det vil selvfølgelig
hjælpe os med de praktiske elementer som ved arrangementer, men det vil også hjælpe os med at
få en bedre føling med hvad der foregår på de evigt foranderlige uddannelser.
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.
Foruden samarbejdet med Dansk Magisterforening har vi i år også arbejdet med et andet og
interessant tiltag, nemlig et fagpolitisk udvalg. Oprindeligt kom ideen fra flere jobopslag som vi
ikke følte prioriterede vores faglige baggrund; eksempelvis blandede stillinger hvor sekretæren
også stod for at indstille høreapparater. Ét af de konkrete eksempler på vores fagpolitiske udvalgs
arbejde i år, har været arbejdet med at ændre i beskrivelsen af den audiologopædiske uddannelse
på www.ug.dk.
CPLOL
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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 Wien og
Budapest. Sidstnævnte møde vil blive sidste møde for den nuværende delegerede fra FUA. Det har
været seks gode år med arbejde i europæisk regi. ALF arbejder på at finde en ny delegeret
sammen med deres egen Mette Thomsen.
Samarbejder
Vi er altid glade for at arbejde sammen med andre foreninger, men travlhed i alle foreninger gør
det altid udfordrende.
Noget af det der især har præget vores samarbejde med ALF og FTHF er, at vi fortsat arbejder hen
imod endnu et fællesmøde for bestyrelserne i de tre foreninger for fortsat at forbedre vores
samarbejde.
I det forgangne år har bestyrelsen igen været repræsenteret på ALFs efteruddannelseskursus på
Nyborg Strand, samt det dertilknyttede nordiske møde. Her blev det blandt andet besluttet at
medlemmer af foreninger på tværs af landegrænserne kan deltage i hinandens arrangementer til
medlemspris. Endnu et nordisk møde bliver selvfølgelig sat sammen til næste år.
Derudover har vi i år også indgået i et samarbejde med Dansk Sygeplejeråd og andre
professionelle vi støder på i vores daglige arbejde. Sammen havde vi store forhåbninger og
forventninger, men af praktiske årsager måtte vi igen i år nøjes med en folder. Denne gang er der
dog en mere konkret kommunikationsplan for at udbrede vores budskab om tværfagligt
samarbejde – også så vi måske når nogle politikere der kan hjælpe med at skabe tid til det gode
tværfaglige samarbejde.
Til sidst har vi også haft en repræsentant i en referencegruppe hos socialstyrelsen - sammensat af
repræsentanter fra forskellige institutioner - som har givet input til en forløbsbeskrivelse for verbal
dyspraksi. Og så har vi også sat gang i et samarbejde med stammeforeningen.
Hjemmeside, Facebook og Instagram
Ved generalforsamlingen 2016 kunne vi stolt præsentere en fuldt ud funktionel hjemmeside med
dertilhørende automatisk betalingssystem. Desværre fungerede abonnementsfunktionen ikke som
lovet, hvorfor vi nu har fået en ny virksomhed til bygge det op igen. Alle medlemmer vil derfor
modtage en personlig mail om at melde sig ind igen, og det skulle altså gerne være for den absolut
sidste gang.
Vi arbejder selvfølgelig stadig på at hjemmesidens indhold altid har relevans for vores medlemmer
og besøgende. Det nok mest populære er jobopslag, tidligere udgaver af Logos og vores kalender,
samt uddybende oplysninger omkring vores egne arrangementer.
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Vores facebookside er fortsat populær blandt både medlemmer og andre interesserede. Og vi er
glade for de mange delinger af jobmuligheder og lignende, så bliv endelig ved med at hjælpe vores
følgere med at få fat i de relevante oplysninger inden for vores faglige felt.
Vi har i år også kastet os ud i en Instagram-profil under navnet @fualogos, som vi arbejder på at
gøre en aktiv del af visualiseringen af bagom-livet som audiologopæder.
Som lovet sidste år har vi i år også arbejdet mere med vores sekundære hjemmeside
www.audiologopaed.dk. Desværre er vi endnu ikke færdige, men vi arbejder videre med at skaffe
relevante skrivere og forbedre hjemmesidens generelle udformning.
Medlemmer
På grund af vores udfordringer med betalingssystemet er det svært at komme med et præcist
antal nuværende medlemmer, men ifølge vores regnskab kan vi se at der i hvert fald er lidt færre
end sidste år. Et kvalificeret bud er 250 enkeltmedlemmer og 46 institutionsmedlemskaber.
Spørgeskema
I det forgangne bestyrelsesår har vi også kørt en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi endnu engang
takker for de mange deltagere. Spørgeskemaet viste mange interessante ting om både løn,
ansættelsesforhold og arbejdssteder, samt ønsker til hvad FUAs bestyrelses kan arbejde med.
Af højdepunkter kan nævnes konkrete ønsker omkring arrangementsemner som selvfølgelig er
taget med i deres videre arbejde. Så blev der utrykt et ønske om at Logos fik peer-review artikler,
hvilket der også arbejdes på. Til sidst var der også flere ønsker om autorisation eller anden
beskyttelse af vores titel. Det er en virkelig stor post, som altid ligger vores FUA-hjerte nært! Vi
ved at det også er en problematik som der arbejdes med i vores nordiske nabolande, så vi holder
os til for at se hvilke muligheder det eventuelt kan åbne.
Økonomi
Vi budgetterer med underskud på 17.700,00 kr. Vi forventer især et større forbrug på hjemmeside
posten og transport til bestyrelsesmedlemmer, da vi er en stor bestyrelse, som er geografisk
spredt. Desuden har vi i regnskabsåret 2016/2017 haft færre medlemsindtægter end de
foregående år. For at kompensere for det, er der skåret lidt på sponsorat, PR og
arrangementsposten. Vi har en opsparing på ca. 90.000 kr.
FUAs bestyrelse, oktober 2017
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