Bestyrelsens beretning for 2008/2009
Faste aktiviteter i foreningen
Vi har i det forløbne kontingentår afholdt følgende medlemsarrangementer i foreningen:
København
 Heldagskursus: Målsætninger inden for audiologopædi (08-10-08)
 Det er måden man gør det på – om standardiseret testning i logopædisk praksis (22-10-08)
 Ph.d.-aften (19-02-09)
 Diagnosticering af dyspraksi (18-03-09)
Odense
 Hvad kan jeg blive? (06-05-09)
Desværre er det i år ikke lykkedes os at afholde mere end et arrangement på SDU, hvilket er langt
fra vores målsætning om årligt at afholde fire arrangementer i både København og Odense.
Heldagkurset ”Målsætninger inden for audiologopædien” var dog også programsat i Odense men
måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. For at styrke foreningens arbejde i Odense lægger vi op til,
at der fremover skal være flere repræsentanter fra SDU i bestyrelsen.
Trods fire afholdte arrangementer på KUA ligger det seneste tilbage i marts måned. Det betyder,
at der er gået mere end et halvt år uden et arrangement, hvilket naturligvis ikke er tilfredsstillende
for vores medlemmer. Der har været flere arrangementer undervejs, men forskellige
omstændigheder har gjort, at de desværre er blevet udskudt af flere omgange.
Vi har i det forløbne kontingentår udgivet følgende numre af medlemsbladet Logos:




Februar: Udvikling af undervisningsmaterialer
Maj: Følger af Kommunalreformen
September: Pragmatiske vanskeligheder

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen fastholder den nuværende mødestruktur, hvor vi holder fire weekendmøder om året
og derudover afholder generalforsamling samt et årligt idegenereringsmøde, hvor vi får personer
fra de forskellige fagområder til at give os ideer til temanumre, artikler og arrangementer – et
møde der har vist sig at kaste en masse gode ideer af sig. Som et nyt tiltag undersøger vi
muligheden for at holde møder vha. Skype for at undgå transporten mellem Odense og
København, når det drejer sig om mindre dagsordner. Ligeledes fastholder vi, at meget af
bestyrelsens arbejde lægges ud i arbejdsgrupper, der dels består af bestyrelsesmedlemmer dels af
interesserede kompetencepersoner, der har lyst til at bidrage inden for et specifikt område.
Arbejdsgrupperne er i øjeblikket: Faglige arrangementer, Logos, Fagpolitik og Udsending.
Der er mange forskellige arbejdsopgaver i bestyrelsesarbejdet, og det audiologopædiske område
kan i sig selv være ganske svært at overskue. Derfor kan det også være en stor mundfuld at træde
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ind i bestyrelsen som nyt medlem. På den baggrund vælger vi nu at indføre, at man får en
kontaktperson i bestyrelsen i forbindelse med, at man indtræder.
Arbejdet med Logos har også i det forgangne år fyldt meget. Redaktionen med nye medlemmer
har konsolideret sig og udarbejdet faste procedurer for en række arbejdsgange. Eksempelvis er der
lavet informationsbrev til skribenter og et opsætningsdokument med faste formater. Det letter
det praktiske arbejde og tillader større fokus på idéudvikling og samarbejde med (mulige)
skribenter om indholdsmæssige snarere end formmæssige forhold.
I foråret blev layouteren Susanne Hjelm Pedersen (GetGraphic) ansat til udvikle Logos’ udformning
og stå for opsætningen af det enkelte blad. Det skete i erkendelse af, at professionelle kræfter
måtte til for at give bladet det udtryk, som indholdet fortjener, og vi mener, at Logos har fået et
flot løft. De økonomiske omkostninger er betragtelige (jf. regnskabet, bilag 1), men dispositionen
er helt nødvendig for at kunne videreføre bladet.
Vi fastholder vores målsætning om fire årlige arrangementer på KUA og SDU. I år vil vi forsøge at
lægge nogle af arrangementerne i forlængelse af Logos’ temanumre i håbet om, at vi kan få ideer
til spændende og relevante oplægsholdere fra de forskellige ressourcepersoner, der er tilknyttet
hvert temanummer.

Fagpolitisk arbejde
Stine Thorsen har takket ja til at indgå i vores fagpolitiske arbejdsgruppe, hvilket vi er meget glade
for. Det er et af vores kernearbejdsområder, men samtidig et område hvor det er svært at opnå
synlige resultater. For at det skal lykkes, må vi hele tiden forsøge at tænke i nye baner og gå nye
veje. Hvis området har nogen af vores medlemmers interesse, vil vi derfor stærkt opfordre til at
kontakte os med ideer til nye tiltag.
FUAs bestyrelse har i det forløbne år været engageret på to fronter vedrørende arbejdet med at
gøre politikerne opmærksomme på behovet for en titelsikring inden for det audiologopædiske
område - enten i form af en certificering via de faglige foreninger eller en egentlig statslig
autorisation. Dels har Jytte Isaksen som repræsentant for FUA deltaget i Audiologopædisk
Forenings (ALF) certificeringsudvalg. ALFs bestyrelse ønsker at arbejde for etablering af en
certificeringsordning via de faglige organisationer (ALF, FUA, FTFF) men interesserne og
holdningerne til en sådan ordning er meget delte. I FUAs bestyrelse er der enighed om, at vi
deltager i certificeringsmøderne, så længe vores krav om kvalitetssikring af efteruddannelser samt
muligheden for en klinisk certificering ikke er ude af billedet. Derudover har bestyrelsen i
forbindelse med maj-nummeret af Logos (Følger af kommunalreformen) besluttet at sende bladet
til relevante politikere sammen med et følgebrev, hvori vi gør opmærksom på de bekymringer,
reformen har givet anledning til på vores del af specialundervisningsområdet. Ligeledes vil vi pege
på vores bekymring vedrørende niveauet i uddannelserne inden for vores felt samt behovet for
kvalificeret efteruddannelse.
Som det vil være medlemmerne bekendt, har FUA indledt et spædt samarbejde med Dansk
Magisterforening (DM). Formålet med samarbejdet er at undersøge, om det er muligt at etablere
en autorisationsordning via DM. Derudover har FUAs bestyrelse det håb, at et øget samarbejde
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med DM kan støtte og styrke bestyrelsens arbejde for at gøre politikere og offentlighed
opmærksomme på, hvor uacceptabelt det er, at der pt. findes talepædagogiske uddannelser, der
ikke lever op til de faglige mindstekrav, som stilles internationalt af fx cplol. Et problem der
forstærkes af, at der heller ikke eksisterer en titelbeskyttelse for de universitetsuddannede
audiologopæder, som kan hjælpe borgerne til at vurdere kvaliteten i det tilbud, de modtager
Som bekendt så vi i bestyrelsen helst, at der blev etableret en statslig autorisation af den
audiologopædiske uddannelse i stil med den, der eksisterer for psykologer, hvor autorisationen
kan fås som følge af en klinisk efteruddannelse efter den universitære uddannelse, og hvor der
efter autorisationen er mulighed for specialisering inden for forskellige faggrene. Som situationen
er nu, synes denne løsning imidlertid langt fra mulig. Derfor er det bestyrelsens holdning, at der
muligvis på kort sigt kan være fornuft i at etablere en autorisation i form af en certificering via DM.
En sådan vil i sig selv måske ikke have en større praktisk værdi for den enkelte audiologopæd, men
derimod have en samlet signalværdi for gruppen af universitetsuddannede audiologopæder.
Der har imidlertid vist sig at være visse forhindringer for denne løsning. Da det jo langt fra er alle
audiologopæder, der er medlem af DM, eller har mulighed for at blive det, vil et passivt
medlemskab være påkrævet for at kunne opnå certificering, og det vil være dyrt for det enkelte
medlem. DM har stillet i udsigt, at man på længere sigt vil arbejde for at universitetsuddannede
kan opnå et såkaldt dobbelt medlemskab af DM og Danmarks Lærerforening (DLF), som vil give
mulighed for at opnå certificering via DM, selvom man er medlem af DLF. Pt. har en sådan løsning
dog også lange udsigter.
Indtil videre har DM meldt tilbage, at foreningen gerne vil indgå i et samarbejde med FUA om
etablering af en evt. autorisationsordning via DM. Bestyrelsen afventer dog fortsat en
tilbagemelding fra DM vedr.:
 Hvad FUAs medlemmer vil få ud af et evt. passivt medlemskab i DM (udover muligheden
for certificeringen)
 Hvad udsigten er for et delt medlemskab
 Hvilke fordele DM ser ved etablering af en certificeringsordning, samt hvilken betydning
det vil have for, hvordan og hvor meget DM vil involvere sig i det uddannelsespolitiske
arbejde, som berører universitetsuddannede audiologopæder
Hvis du er interesseret i at høre mere om bestyrelsens fagpolitiske arbejde og diskutere i hvilken
retning det fremtidige arbejde skal gå, så mød op til Generalforsamlingen d. 12. november.

Hjemmeside
Det har været og er en længere lidelseshistorie at få en velfungerende hjemmeside, der lever op til
vores krav og ønsker. Vi er i øjeblikket ved at få omprogrammeret siden til et mere brugervenligt
system, så vores webmaster selv kan vedligeholde siden. Mht. at kunne tilmelde sig
arrangementer og muligheden for at blogge på hjemmesiden, som er et par af vores ønsker,
anbefaler Gert (der er hyret til at lave hjemmesiden), at vi anvender vores Facebookprofil. Når
Gert er endelig færdig med siden, vil vores webmaster blive instrueret i at betjene den.
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Medlemmer
Vi har desværre oplevet et fald i antallet af medlemmer fra 289 ved afslutningen af sidste års
regnskab til 271 medlemmer i år. Vi har fået 40 nye medlemmer, hvilket er meget tilfredsstillende,
men til gengæld har vi mistet 60 af vores medlemmer. Vi har derfor udsendt en mail til de
medlemmer vi har mistet i håb om, at der er tale om en forglemmelse i forbindelse med betaling
af kontingent. Ligeledes har vi iværksat en hvervekampagne i septembernummeret af Logos, hvor
man har mulighed for at vinde en flaske champagne, hvis man hverver et eller flere medlemmer.
I majnummeret af Logos indgik en artikel, der tog udgangspunkt i en mindre undersøgelse med
titlen ”Audiologopædistuderende anno 2008”. Interessant var det at se, at 42 % af de 117
adspurgte studerende var medlemmer af FUA, og at antallet af medlemmer steg støt, jo ældre
årgang der var tale om. Det betyder, at der er rigtig god grund til at komme ud til de nye årgange
og fortælle om foreningen – ikke bare lige når de er startet, som vi har tradition for, men også
følge op når de er kommet godt i gang på studiet. Der er nok heller ingen tvivl om, at tallene
afspejler, at det umiddelbart virker mere relevant at blive medlem af FUA, når man nærmer sig
slutningen af sin studietid.

Økonomi
Årets regnskab endte med et overskud på 10.150,97 kr. på trods af, at der var budgetteret med et
mindre underskud. I dette resultat mangler betaling for trykning af et nummer af Logos, hvorfor
overskuddet i realiteten ikke er så stort. Årsagen til det umiddelbare overskud er, at der ikke er
blevet afholdt så mange og så dyre arrangementer i indeværende regnskabsår. På næste års
budget foreslår bestyrelsen, at der igen budgetteres med et mindre underskud på 2800 kr.
Foreningen har fortsat et pænt stort indestående på 56.455,66 kr. pr. 30.09.09. Se desuden
kassererens beretning (bilag 1) for oplysninger om dette års regnskab samt næste års budget.
Jf. vores vedtægter, der giver bestyrelsen lov til at hæve kontingentet med op til 5 % af beløbet
uden at spørge generalforsamlingen, hæves kontingentet i år med 10 kr. for studerende og 15 kr.
for færdiguddannede medlemmer. Det betyder, at et års medlemskab nu koster henholdsvis 220
kr. og 365 kr. Vi har fundet denne mindre stigning nødvendig pga. øgede udgifter til opsætning af
Logos og øgede udgifter til transport mellem Odense og København. Af samme grund vælger vi
også at sætte entreprisen op for ikke-medlemmer til vores arrangementer fra 50 kr. til 80 kr.
Derimod fastholder vi, at det fortsat skal være gratis for vores medlemmer at deltage i
arrangementerne.
Vi oplever år for år, at omkostningerne til udsending af breve og Logos stiger. For at forsøge at
spare på denne udgiftspost har vi fra i år valgt at annoncere generalforsamlingen via mail og
foreningens hjemmeside. Vi fremlægger derfor et forslag til en vedtægtsændring, så der fremover
ikke er tvivl om, at bestyrelsen kan indkalde til generalforsamling på denne måde.

FUA’s bestyrelse, oktober 2009
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