Bestyrelsens beretning for
2019/2020
Bestyrelsesåret 2019/2020 har selvfølgelig været meget
præget af Corona-situationen, men vi håber snart at kunne
afholde vores arrangementer igen.

Arrangementer
Vi har desværre ikke fået afholdt så mange arrangementer i det forgangne år som vi gerne ville, men vi er
meget glade for at alle tilmeldte deltagere har taget aflysningerne med så godt mod.
Vi så os desværre nødsaget til at aflyse vores ellers altid populære ”Hvad kan jeg blive?”-arrangement, både
på KUA og SDU. Vi forsøgte at skubbe begge arrangementer til september, men da forsamlingsforbuddet
stadig var intakt, valgte vi helt at aflyse dem begge i 2020.
Vores store samarbejdsarrangementer med ALF om dyspraksi, var vi desværre også nødt til at aflyse, men
vi håber fortsat på at begge arrangementer kommer på benene i 2021.
Stammeefteruddannelsen, som afholdes i samarbejde med Logopædisk Forum, ALF og Stammeforeningen,
håber vi dog stadig kan afvikles i november 2020.
Vi nåede dog i efteråret 2019 at afholde to samarbejdsarrangementer med DM, hvor vi inviterede Justin

Markussen-Brown ud for at fortælle om sin nye bog ”Sprogvinduet”. Arrangementet blev afholdt
med stor succes både i Århus og i København.

Logos
Logos har nu været digital i omkring tre år, og vi er meget glade for den fortsatte interesse vores digitale
platform får. Vi udgiver desværre ikke helt så mange artikler som vi tidligere har gjort, men til gengæld
kommer de løbende og med stort engagement fra vores skribenter og læsere.
Men husk endelig at skrive til os, hvis du er i gang med et spændende projekt, har haft et godt
praktikophold, har gjort dig spændende erfaringer eller lignende! Jeres kollegaer og medstuderende over
hele landet vil kunne få glæde af lige netop jeres artikel.
Vi arbejder fortsat på at kunne udgive artikler med peer-review. Det er en meget lang proces som vi har
arbejdet på siden sidste år, men sagsbehandlingen er desværre meget lang. Forhåbentlig får vi svar inden
længe.
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Studenterrepræsentanter

I FUA har vi altid gjort brug og haft stor glæde af studenterrepræsentanter, som kan hjælpe os med at
holde os opdateret på hvad der foregår rundt omkring på uddannelserne, hvor vi i bestyrelsen ikke længere
har vores daglige gang. Studenterrepræsentanterne har dog også meget at se til, så vi byder altid nye og
friske kræfter velkomne, så arbejdet kan fordeles på flere skuldre.

Fagpolitisk arbejde og samarbejder

Sidste år rejste vi et spørgsmål om hvorvidt Logopædi måske var bedre placeret på Sundhedsvidenskab
frem for Humaniora. Det er et stort spørgsmål med mange meninger og holdninger. Vi lavede en mindre
undersøgelse, som endte i en artikel, som nu findes på Logos.
Vi har selvfølgelig fortsat et samarbejde med Logopædisk Forum og ALF, hvor vi kæmper for et fælles navn,
uddannelsesniveau og autorisation. Som ventet tager det lang tid, men vi knokler stadig på, og holder os i
kontakt med både arbejdspladser, ledere af PPR, repræsentanter fra uddannelserne og forskellige
ministerier.

Medlemmer

Vi har desværre igen i år oplevet en nedgang i medlemstallet. Vores institutionsmedlemsskaber holder
rimeligt niveauet fra år til år, dog med en lille nedgang fra 43 til 41 medlemsskaber i 2020. Af private
medlemmer har vi 110 medlemmer, plus bestyrelsen.

Økonomi

Regnskabet bærer præg af både færre indtægter og færre udgifter. Pga. corona-situationen har vi som
nævnt ikke kunne afholde alle vores ønskede antal arrangementer, og antallet af møder har også været
mindre end budgetteret med. Hjemmesiden har heller ikke kostet nær så meget i år som tidligere, hvorfor
vores udgifter altså har været lavere end budgetteret. Indtægterne fra arrangementer har desværre også
være mindre, og det samme gælder kontingentindbetalingerne, da flere aktivt har valgt at melde sig ud i år.

FUAs bestyrelse, september 2020
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