Bestyrelsens beretning for
2018/2019
I bestyrelsesåret 2018/2019 har vi oplevet både store og

små sejre, som vi er meget taknemmelige for at vi fortsat
har mulighed for at opleve sammen med jer.
Arrangementer
I år har vi i arrangementsudvalget særligt fokuseret på vores store samarbejdsarrangement med
ALF og Københavns Universitet om verbal dyspraksi hos børn, hvor vi havde den store fornøjelse at
byde Edythe Strand og Susanne Rex velkommen til nogle gode dage i København. Det blev en stor
succes med udsolgt inden for meget kort tid, så vi er allerede i gang med planerne til et advanced kursus
næste år.

Derudover har vi også afholdt vores altid populære ”Hvad kan jeg blive?”. Desværre lykkedes det
ikke at få sat arrangementet på benene i København i løbet af foråret, men vi tager revanche i
efteråret.
Vi havde også besøg af Sprogeriet både i København og i Odense, hvor de afholdt nogle meget
succesfulde workshops i deres materialekasse Minimal Par. Og så må vi ikke glemme vores
arrangement i Århus tilbage i december, hvor forældrene bag virksomheden CIHA fortalte om
motivationen bag iværksætteriet – deres to børn med CI.
Vi vil meget gerne byde nye og friske kræfter velkommen i vores arrangementsudvalg, så vi kan
blive ved med at præsentere interessante og aktuelle arrangementer for vores medlemmer. Vidste
du godt at du kan være med i arrangementsudvalget uden at være medlem af bestyrelsen? På den
måde kan du hjælpe med et enkelt arrangement, som måske har særlig betydning for dig, uden at
du behøver at binde dig for mere.
Logos
Logos har siden oktober 2017 været digitalt, og kan findes på adressen www.audiologopaed.dk i
form af en digital søgedatabase. Vi er meget glade for den store interesse og opbakning projektet
har modtaget siden forrige år!
Vi er meget glade for de forskellige henvendelser vi har fået fra skribenter, som gerne vil dele ud af
deres passioner, og vi kan se at I som medlemmer også er glade for at læse dem. Så bliv endelig
ved med at skrive til os med jeres projekter, praktikophold, erfaringer, anmeldelser og andre
spændende ting som jeres kollegaer over hele landet kan få glæde af!
Ud fra ovenstående emneeksempler er det tydeligt, at vi i Logos ønsker at vise en meget bred vifte
af artikelemner og -former. Dette inkluderer også forskningsartikler og faglige artikler. Vi har
desværre oplevet at det kan være svært at finde skrivere til de meget akademisk tunge tekster, da
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forskere og undervisere ofte har meget travlt, og derfor prioriterer tidsskrifter som benytter sig af
peer-review. Vi har derfor kastet os ud i projektet med at få lov til at udgive peer-reviewed. Det er
desværre en meget lang proces, men vi er glade for at kunne fortælle at vi da er igennem fase 1 ud
af et desværre ukendt antal faser.
Studenterrepræsentanter
I FUA har vi altid haft stor glæde af vores studenterrepræsentanter! De hjælper os med at holde os
opdateret på hvad der sker rundt omkring i krogene af uddannelserne, og så er de også helt
uundværlige når det kommer til vores forskellige aftenarrangementer på universiteterne.
Helt aktuelt så hjælper vores studenterrepræsentanter på SDU lige nu med at undersøge hvordan
flytningen af audiologi fra humaniora til de sundhedsvidenskabelige studier opleves for de
studerende.
Fagpolitisk arbejde og samarbejder
Det fagpolitiske arbejde har altid været en stor del af FUAs arbejde, men vi kunne godt bruge flere
hænder for at få gjort endnu mere – uanset om det ved en bestyrelsespost eller på projektbasis.
Vi har fortsat et samarbejde med FTHF og ALF hvor vi stadig arbejder med det fælles navn
logopæd, uddannelsesniveau og certificering. Det er et meget langsommeligt arbejde, men vi
arbejder fortsat på fuldt tryk og er ved godt mod. Før sommerferien afholdte vi et stort
fællesmøde hvor repræsentanter fra professionsuddannelserne, universitetsuddannelserne og
aftagerne deltog, for at vi kunne diskutere vores forslag med at hæve uddannelsesniveauet på
professionsuddannelserne.
Som altid deltog FUA ved det nordiske møde på ALFs efteruddannelseskursus på Nyborg Strand
tilbage i februar. Mødet bruges primært til at erfaringsudveksle og stille spørgsmål på tværs af
vores nordiske lande, hvor vi altid får lidt inspiration til vores arbejde i FUA.
Vi har fortsat et samarbejde med DM, som vi i skrivende stund planlægger et arrangement
sammen med til november, hvor Justin Markussen-Brown kommer og fortæller om hvordan man
”oversætter” al vores fagsnak til et mere forståeligt sprog. Alt sammen med udgangspunkt i hans
bog, som også udkommer til efteråret.
Medlemmer
Vi var igen i år desværre nød til at bede medlemmerne om at melde sig ind i FUA, for at sikre at vi
lever op til de nye GDPR-regler. Foreløbigt har 124 medlemmer og 43 institutioner meldt sig ind
igen, men der kommer hele tiden nye til.
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Økonomi
Der var væsentligt færre indtægter i år end vi regnede med på grund af faldende
kontingentindtægter. Underskuddet bliver dog kun på 5700 kr., da de samlede udgifter holdt sig
lige inden for budgettet. Dette på trods af, at der blev brugt flere penge på hjemmesiderne end
der var budgetteret med. Til gengæld er der brugt færre penge på flere af de andre poster
herunder mødeaktiviteter for bestyrelsen og arrangementsposten.
FUAs bestyrelse, september 2019
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