Bestyrelsens beretning for
2017/2018
Året er ved at være gået med både store og små
projekter, som alt sammen startede med en lille men
spændende generalforsamling på SDU i oktober sidste
år.
Vi takker for vores medlemmers store interesse for FUA, og vi glæder os meget til endnu et år med
både friske og erfarne kræfter.
Arrangementer
Vi har i det forgangne år – som altid – arbejdet med mange forskellige arrangementer med
forskellige emner på programmet. I år har vi også forsøgt os med flere arrangementer i Jylland,
hvilket der har været stor interesse for, men som også giver udfordringer for oplægsholderne som
skal rejse flere og flere steder.
Arrangementer i København:
• ”Hvad kan jeg blive?” ved paneldeltagelse – D. 16. april 2018 på Sønder Campus.
• ”Sprogforståelse og kognitiv processering hos børn med høretab i alderen 7 til 12 år” ved
Annette Esbensen – D. 14. juni 2018 på Sønder Campus.
Arrangementer i Odense:
• ”Hvad kan jeg blive?” ved paneldeltagelse – D. 21. februar 2018 på Syddansk Universitet.
• ”Empirisk og eksplorativ undersøgelse af dynamisk testmateriale tilegnelsesforudsætninger for leksikon og semantisk organisering” ved audiologopæd Julie
Hjort Hansen – D. 16. april 2018 på Syddansk Universitet.
Arrangementer i Jylland:
• ”Virksomme stemmeøvelser – og hvordan logopæder kan hjælpe sangere, der har
stemmeproblemer” ved Inge Brink Hansen – D. 16. maj 2018 i Hobro.
• ”Empirisk og eksplorativ undersøgelse af dynamisk testmateriale tilegnelsesforudsætninger for leksikon og semantisk organisering” ved audiologopæd Julie
Hjort Hansen – D. 30. april 2018 på Marselisborg Centret.
Foruden de nævnte arrangementer, havde vi også et samarbejde med Louise Skov og DSLF
omkring både en PROMPT-workshop kun for universitetsuddannede, samt en Introduktion til
PROMPT for alle. Arrangementer blev afholdt ved Karin Brinkmann i hhv. Odense og København.
Vi har heldigvis stadig 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..
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Logos
Ved generalforsamlingen i oktober 2017 blev det vedtaget at det fysiske Logos-blad skulle lukkes,
og derefter erstattes med en digital udgave. Vi har derfor brugt en del af indeværende
bestyrelsesår på at bygge det nye Logos op på domænet www.audiologopaed.dk i form af en
digital søgedatabase.
Vi har udgivet artikler løbende igennem 2018 som har rundet titler som ”Samarbejde mellem
logopæder og mennesker, der stammer”, ”Evidensbasering i dansk børnelogopædisk praksis”, og
selvfølgelig mange flere. Vi håber på at vi igennem 2019 kan begynde at udgive endnu flere
artikler hver eneste måned, så hold jer endelig ikke tilbage hvis I har nogle ideer til skribenter og
emner, eller hvis I selv ligger inde med et spændende artikel-projekt.
Studenterrepræsentanter
Studenterrepræsentanter er en stor og værdsat del af FUAs arbejde, og hjælper os med at holde
os orienteret på udviklingen på universiteterne i hhv. Odense og København. Vi har lige nu både
repræsentanter på både SDU og KUA som gør kæmpe store indsatser, men vi kunne altid bruge
flere kræfter, så hold jer endelig ikke tilbage med at melde jer.
Fagpolitisk arbejde og samarbejder
Det fagpolitiske arbejde er en stor del af FUA, og vi har store ambitioner for det kommende
bestyrelsesår.
2018 har blandt andet været præget af et godt samarbejde mellem FUA, ALF og FTHF.
Repræsentanter for hver forening har mødtes flere gange i løbet af året og arbejdet hen imod to
ambitiøse mål: 1. Det fælles navn Logopæd, og 2. Certificering. Flere af jer medlemmer har vist
stor interesse for arbejdet, og vi glæder os til at fortælle jer mere. Det er et stort arbejde som vi
fortsat arbejder henimod med stor iver, og glæder os til at arbejde videre med i det kommende
bestyrelsesår.
Et arbejde vi flygtigt har berørt i år, og håber på at kunne arbejde videre med i det kommende
bestyrelsesår, er arbejdet med at undersøge mulighederne for at få flyttet Audiologopædistudierne fra Humaniora over på et mere sundhedsvidenskabeligt fakultet. Dette er et meget stort
projekt, som der umiddelbart er opbakning til blandt jer medlemmer, og vi håber på at flere også
vil hjælpe os med at arbejde videre med projektet.
Tilbage i februar var FUA igen repræsenteret på det nordiske møde i forbindelse med ALFs
efteruddannelseskursus på Nyborg Strand. På mødet blev der erfaringsudvekslet på emner som
beskyttet titel, hjemmeside, kommunikations osv.
I løbet af året har vi også været indkaldt til et møde hos PPRs landssamråd, hvor vi til flere PPRledere fik lov til at give vores vinkel og input på forskellige emner om blandt andet forskning. Vi
har også været til møde med Socialstyrelsen for at give input til deres vurderingsmateriale til
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testning af 2-årige efter lovændringen i Dagtilbudsloven sidste år. Til begge møder fik vi også
selskab af vores samarbejdsforeninger FTHF og ALF.
Af andre samarbejder bør også nævnes samarbejdet med DSLF og Dansk Magisterforening. Begge
samarbejder holder vi selvfølgelig stadig fat i, og håber på hele tiden at forbedre dem.
CPLOL
Audiologopædisk Forening (ALF) har to danske pladser i den europæiske organisation CPLOL
(Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopèdes de l'UnionEuropéenne). Vi har
igennem flere år haft den ene af disse pladser, men da vores repræsentant har valgt at trække sig,
er denne plads gået tilbage til ALF. Vi glæder os meget til fortsat at følge med i arbejdet i Europa.
Medlemmer
Endelig er vores automatiske betalingssystem helt oppe at køre for enkeltmedlemmer. Vi takker
mange gange for jeres tålmodighed, og vi glæder os meget til at vi alle kan nyde de mange fordele.
Vi er i skrivende stund 202 enkeltmedlemmer og 27 institutionsmedlemmer i FUA.
Økonomi
FUAs bestyrelse, oktober 2018

Side 3 af 3

