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Kære læser af Logos
Godt nytår, som allerede er godt i gang når
du modtager dette blad. Dette er det første
ud af årets tre Logos-blade, som vi på Logosredaktionen ser frem til at præsentere dig for.
Denne udgave af Logos vil stimulere dig inden for en bred vifte af audiologopædien. Vi
bringer eksempelvis flere artikler fra hjerneskadeområdet. Du finder også en artikel inden for stemmeområdet og herudover kan du
blive klogere på forskelle mellem dansk og
spansk logopædiuddannelse og om problembaseret læring i Lidia Rodrigues Garzias

artikel. Du vil også kunne læse anden del af
Line Burholts artikelserie “Svært ved grammatikken” skrevet i samarbejde med Kasper
Boye, og glæde dig til at læse Hanne Trebbien Daugaards indlæg “Hvordan hænger det
sammen” om sit ph.d.-projekt inden for læsning. I dette nummer af Logos finder du ligeledes både bachelornyt og specialenyt samt
indblik i svenske studerendes “Logopedstudentdagarna 2015”, som danske studerende
blev inviteret med til. FUA-bestyrelsen skriver kort om generalforsamlingen i efteråret
og om bestyrelsens nuværende fokus.
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Jeg ønsker jer rigtig god læselyst og inspiration med Logos 76, februar 2016.
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Det er en fornøjelse at lave Logos i det gode
samarbejde vi har med jer der skriver artiklerne. Vi er taknemmelige for alle de henvendelser vi får, som præsenterer audiologopædiske
projekter, ny forskning samt omhandler den
faglige udvikling, der sker på vores område. Vi
bestræber os i løbet af året på at give jer artikler af god kvalitet og højt niveau fra alle mulige kroge af audiologopædien i både indland
og udland, og på flere områder inden for både
forskning, praksis og nyt fra de studerende.
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