Hvad skal vi med en fagforening?
Årgangene var bredt repræsenteret og lokalet var stuvende fuldt, da FUA onsdag d. 31.10.2007 havde inviteret
foreningens medlemmer til et fyraftensmøde i selskab med repræsentanter fra de to primære faglige organisationer for
audiologopæder – Dansk Magisterforening (DM) og Danmarks lærerforening (DLF).
FUA’s bestyrelse havde taget initiativ til fyraftensmødet, fordi vi synes, at det var på tide, at vi – de
universitetsuddannede audiologopæder – fik taletid hos lederne af de to organisationer. Vi ville gerne give
medlemmerne mulighed for at komme i dialog med organisationerne om de problemstillinger i forhold til løn og
ansættelse, som fylder i hverdagen. Derudover ville vi give mulighed for, at medlemmerne kunne få forklaret, hvad det
betyder, at der eksisterer en grænseaftale imellem de to organisationer -fordi det er indtrykket, at mange ikke helt er klar
over, hvad en grænseaftale egentlig er.
Og endelig var det jo en oplagt mulighed for FUA til at få stillet organisationerne nogle politiske spørgsmål – fx
vedrørende deres vilje til at indgå i arbejdet med at etablere en autorisationsordning.
Fra DM mødte formand Ingrid Stage og afdelingschef Jacob Suhr op, og fra DLF kom næstformand Stig Andersen og
hovedbestyrelsesmedlem Leif Sort.
Repræsentanterne fra de to organisationer var på forhånd blevet bedt om at forholde sig til følgende spørgsmål:
·Hvad kan vi som universitetsuddannede audiologopæder bruge hhv. DM og DLF til?
·Hvorfor skal audiologopæder være organiseret i hhv. DM/DLF?
·Hvilke overvejelser gør DLF og DM sig i forhold til varetagelse af audiologopæders interesser?
·Kunne DLF/DM tænke sig at gå ind i arbejdet med at etablere en autorisationsordning for audiologopæder?
Mødet forløb på den måde, at repræsentanterne fra de to organisationer skiftedes til at forholde sig til spørgsmålene i
oplægget. Der var under hele mødet mange
spørgsmål fra salen, og det betød, at der var en god stemning af meningsudveksling – både internt de to organisationer i
mellem samt i mellem de fremmødte og panelet.
Det følgende er ikke et referat af mødet, men et substrat af nogle af de emner, der blev diskuteret.

