
Bestyrelsens beretning 2012 - 2013 
 

Bestyrelsens	arbejde	
 
Ved sidste generalforsamling valgtes ny formand for foreningen samt en del nye bestyrelsesmed-
lemmer. Det forløbne bestyrelsesår har været anvendt dels til at kortlægge allerede eksisterende 
forretningsgange og dels til at afstikke rammerne for bestyrelsens fortsatte arbejde – herunder at 
vælge nye veje, hvor dette har været relevant. Det har været et aktivt år fyldt med god energi og 
dynamik blandt bestyrelsesmedlemmerne, hvilket vil være afspejlet i denne beretning. 
 
Mødefrekvens 
Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder inkl. hhv. det konstituerende og afsluttende møde i 
tilknytning til efteruddannelseskurset på Hotel Nyborg Strand samt et 2 dages møde i august. 3 af 
møderne har været afholdt som Skypemøder.   
Derudover har enkelte repræsentanter fra bestyrelsen deltaget i selvstændige udvalgsmøder i en 
række forskellige sammenhænge, bl.a. om økonomi, hjemmeside, arkiv, drift af sekretariat, kursus-
aktiviteter, netværksmøder, 90 års fødselsdag mv.  
 
Mødeindhold: 
Bestyrelsesmøderne har været anvendt til fastsættelse af forretningsorden, opfølgning på sekretari-
atsfunktion, monitorering af foreningens økonomi, status i forhold til underudvalg herunder kursus-
udvalget, forslag til vedtægtsændringer, løbende henvendelser samt den daglige drift. November-
mødet blev, traditionen tro, anvendt til opdatering på arbejdet i CPLOL sammen med de to repræ-
sentanter i CPLOL. 
Bestyrelsens to dags møde blev anvendt dels til koordinering med redaktionen af DA (se under det-
te punkt) – dels til en brainstorm på visioner og mål for de(t) kommende års arbejde i bestyrelsen. 
Nøgleord fra denne brainstorm var bl.a.: faglig profilering, samarbejde med andre organisationer, 
kursusvirksomhed, opgradering på voksenområdet, efteruddannelse, certificering m.v. Nogle initia-
tiver er allerede iværksat, som det vil fremgå nedenfor.  
Derudover har bestyrelsen arbejdet med forslag til to væsentlige vedtægtsændringer: Ændring af 
regnskabsår samt ændring af antal medlemmer i bestyrelsen, - bl.a. fordi det er bestyrelsens ønske at 
udvide og skærpe vort engagement indenfor det audiologopædiske fagområde. 
 
Udvalg i bestyrelsen 
Kursusudvalg:  
NS: Jane Sonne (tovholder) Helle Bylander, Mette Thomsen, Tina Bruun Larsen, Nicolai Østen-
lund, Kirsten Skjødt og Else Nygaard 
Regionale kurser: Rikke Simonsen, Jane Sonne 
 
Redaktion for Dansk Audiologopædi:  
Natasha Epstein (ansvarshavende), Maria Berthelsen, Birthe Høier  
 
Arkivudvalg:  
Bente Reimann Jensen, Nicolai Østenlund, Jane Sonne, Rikke Simonsen 
 
 



Fødselsdagsudvalg:  
Mette Thomsen, Tina Bruun Larsen, Nicolai Østenlund, Helle Bylander 
 Gaveudvalg: Mette Thomsen, Helle Bylander 
 
 
Udvalg med tilknytning til bestyrelsesarbejdet 
Eksterne revisorer:  
Ulla Lahti og Stine Thorsen 
 
Fagligt Råd:  
Fagligt råd består ifølge vedtægterne § 11 af 9 -15 personer, primært ’repræsentanter for de viden-
skabsfag og fagområder, som audiologopædien samarbejder med’. Der har ikke været holdt møder 
med Fagligt Råd i det forløbne år.  
 
Repræsentation i andre organisationer, projekter og netværk: 
Bestyrelsens enkelt medlemmer har endvidere repræsenteret foreningen ved en række møder i: 
 
Samarbejdskomitéen for Logopæder i EU (CPLOL): Mette Thomsen, Maria Rønlev (FUA) 
Nordisk Audiologisk Selskab (NAS): Tina Brun Larsen 
Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri (NSLF): Bente Reimann Jensen 
Lingvistisk Logopædisk Studielegat: Helle Bylander, Nicolai Østenlund 
ViHS: Bente Reimann Jensen 
SPELL projektet (SDU): Bente Reimann Jensen 
Audiologopædisk Samarbejdsudvalg: Bente Reimann Jensen og Mette Thomsen 
 
Herudover har enkeltmedlemmer af bestyrelsen desuden deltaget i kurser og kongresser hos: 
Foreningen af Tale-Hørelærere i Folkeskolen (FTHF)  
Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder (FUA) 
Norsk Logopedlag (NLL)  
American Speech and Hearing Association (ASHA) 
 
Digitale medier 
Bestyrelsen arbejder løbende på at udvikle sig på det digitale område, så nuværende og kommende 
medlemmer samt andre interesserede let kan finde informationer om foreningen, vores kurser samt 
øvrige oplysninger. Indsatsen har været koncentreret om at rydde op på foreningens hjemmeside, så 
informationerne er relevante, aktuelle og let tilgængelige. Der venter dog stadig et større arbejde 
med at synliggøre alle foreningens aktiviteter, fx oplysninger om samarbejder, underudvalg og 
links. Foruden oplysninger om egne aktiviteter lægger bestyrelsen også andre informationer op på 
hjemmesiden. Dette drejer sig typisk om oplysninger om kurser, konferencer og call for papers. 
Bestyrelsen er på nuværende tidspunkt ikke opsøgende i forhold til disse oplysninger, men vi mod-
tager gerne informationer fra medlemmerne og andre med henblik på offentliggørelse og synliggø-
relse. Bestyrelsen har desuden taget initiativ til at oprette en side på facebook, hvor det er muligt for 
medlemmerne at diskutere aktuelle emner, dele artikler, gøre opmærksom på kurser, bøger, artikler 
og produkter. Alle informationer fra bestyrelsen om foreningens aktiviteter vil dog stadig være at 
finde på hjemmesiden, men alle, der har mulighed for det, opfordres til at abonnere på facebooksi-
den, da man på denne måde adviseres om, når der lægges nye informationer op på hjemmesiden.  
Herudover udsender bestyrelsen jævnligt et nyhedsbrev som email. Dette udsendes til alle interesse-
rede og ikke kun til foreningens medlemmer. Nyhedsbrevet indeholder en opsummering af kom-



mende aktiviteter, oplysninger om den kommende udgave af Dansk Audiologopædi samt Forman-
dens hjørne, hvor formanden skriver om nyt fra foreningen. Du tilmelder og afmelder dig nyheds-
brevet på foreningens hjemmeside. Forslag til forbedringer til hjemmesiden er altid velkomne. 
 
Ansøgninger: 
Ved afslutningen af sidste bestyrelsesår modtog foreningen en ansøgning fra ’Stemmens dag’. P.g.a. 
foreningens på det tidspunkt uoverskuelige økonomiske situation m.h.t. administrativ assistance – 
idet aftalerne ikke var forhandlet på plads, valgte den daværende bestyrelse at afvise ansøgningen, 
men opfordrede samtidig til at søge i 2013.  
 
Herudover har bestyrelsen modtaget en henvendelse fra FUA – om ALF ville støtte foreningens 
jubilæums konference i september 2012. Bestyrelsen valgte at give FUA en underskudsgaranti på 
op til 10.000 kr. FUA har ikke haft behov for at anvende denne garanti.  
 
 
Sekretariat: 
Foreningen har en omfattende administration i form af bogføring af indtægter og udgifter, ajourfø-
ring af medlemskartoteket, kursusadministration mm. 
 
Foreningen har i en årrække nydt godt af samarbejdsaftalen med HMI om udførelse af diverse se-
kretariatsfunktioner. Denne aftale blev opsagt til den 31. april 2012, da HMI blev fusioneret med 
Servicestyrelsen. For at fastholde kontinuitet i de administrative funktioner, valgte bestyrelsen at 
ansætte Lone Aabye, som i en årrække har været den primære kontaktperson mellem foreningen og 
HMI, - i 20 timer om måneden. Det er endnu uvist om dette er tilstrækkeligt til at dække behovet 
for administrativ bistand.  
Indkøb af software til varetagelse af den ’daglige’ administration var en éngangsudgift, hvor vi fik 
dækket en del af udgiften som resultat af forhandlinger med Servicestyrelsen. Som regnskabet ser 
ud lige nu, vil der formodentlig være en del at spare på foreningens administrative udgifter i sam-
menligning med vor entreprise med HMI, der havde en højere timebetaling. Der vil fortsat være 
behov for support fra software firmaet Visma, - en udgift, som vi pt. ikke kender størrelsen af. Som 
konsekvens af flytningen af sekretariatsfunktionerne, har foreningen skiftet til en postboks adresse. 
Telefonnummeret er fastholdt.  

Udvalg	
Kursusudvalg 
Der har været afholdt 5 møder i løbet af året, heraf 3 Skype møder. 
Medlemmerne i ALF repræsenterer mange faglige områder, og det har været vigtigt for 
kursusudvalget at tilstræbe, at kurserne i sit indhold afspejler denne store variation. 
Derfor har vi til det årlige efteruddannelseskursus haft fokus på flg. grene af vores faglige områder: 
fonologi (regionale kurser), forældresamarbejde, læsevanskeligheder og dyskalkuli samt eksekutive 
vanskeligheder (NS). 
Det er vigtigt for bestyrelsen og kursusudvalget, at der udover den faglige sparring imellem med-
lemmerne på Nyborg Strand kurserne tilstræbes, at såvel børne- som voksenområdet og audio- og 
logopædien fortsat er repræsenteret på NS med en høj faglig standard i oplæggene. 
Med denne tanke i baghovedet, tog tovholder for kursusudvalget, Jane Sonne i november 2012, til 
Atlanta, Georgia, for at deltage i American Speech and Language Associations (ASHA) kongres. 
Det var et meget stort arrangement, med 12.000 delegerede, 1800 forskellige oplæg, fordelt på tre 



dage. Dette besøg i USA har givet anledning til at bestyrelsen overvejer at blive ’affiliate’ af 
ASHA, da bestyrelsen mener, at det kunne være relevant i forhold til videndeling og inspiration til 
det danske fagområde. 
Det har desværre ikke været muligt at oprette regionale kurser på voksenområdet i indeværende år - 
ej heller i forbindelse med NS. Kursusudvalget er meget bevidste om at prioritere dette og agter at 
inddrage det i den kommende planlægning af såvel de regionale kurser som næste års NS.  
 
Der har i det forgangne år været afholdt fire regionale kurser om fonologi – to i Aarhus og to i Kø-
benhavn, som har været dubleringskurser pga. den store tilslutning til det første kursus. Kursusud-
valget har planlagt endnu to dubleringskurser i foråret, - et i København og et i Århus, da vi fortsat 
modtager mange forespørgsler på dette kursus. 
Kurserne indenfor fonologi, som blev et stort tilløbsstykke blev afholdt af Marit C. Clausen, Ph.d. 
stipendiat, Center for Børnesprog, SDU og havde overskriften: ”Teori og praksis omkring fonologi-
en i dansk logopædisk praksis – fonologitilegnelsen og fonologiske vanskeligheder.” 
 

Redaktion – Dansk Audiologopædi 
ALF udgiver bladet ”Dansk Audiologopædi” (DA) 4 gange om året. Indholdet kan tage afsæt i un-
dervisning og vejledning, anden professionel praksis, forskning, lovbestemmelser, samfundsmæssi-
ge forhold, aktuelle begivenheder samt andre forhold med relation til mennesker med kommunika-
tive vanskeligheder eller fagligt relevante emner/temaer i tale-høre-læsepædagogikken.   
På bestyrelsens sommermøde mødtes redaktionen af DA med bestyrelsen m.h.p. en drøftelse af DA, 
fx det faglige niveau i artikler, formidling af forskningsprojekter, artikler i flere tidsskrifter, ’rekla-
meartikler’, omfang, økonomi og samarbejde mellem redaktion og bestyrelse i øvrigt. På baggrund 
af aktuelle artikler og indlæg ønsker bestyrelsen og redaktionen, at generalforsamlingen drøfter DA, 
bl.a. med udgangspunkt i de retningslinjer, der er beskrevet i DA nr. 4 2012.  
 
Arkivudvalg 
Arkivet i ALF var indtil 31. april 2012 placeret i kælderen på HMI, hvorefter det blev flyttet til en 
privat adresse.  
Foreningens arkiv består af gamle bogudgivelser, numre af DA samt historisk materiale. En del af 
det oprindelige arkiv er for flere år siden blevet indleveret til Rigsarkivet – dog var der stadig en del 
historisk materiale opmagasineret på HMI og det er hensigten, at arkivudvalget indenfor det næste 
år sorterer og afleverer det meste til Rigsarkivet.  
De sidste to års numre af DA sælges ved henvendelse til sekretariatet og restoplaget af bogudgivel-
serne sendes vederlagsfrit mod at modtageren betaler portoen.  
En del ældre udgivelser er til fri afhentning på dette års Nyborg Strand kursus.  
 
Fødselsdagsudvalg 
Bestyrelsen har ønsket at markere foreningens 90 års fødselsdag i 2013 med forskellige aktiviteter 
for medlemmerne:  

• En fødselsdagsfortælling, hvor en række personer med tilknytning til Audiologopædisk For-
ening og/eller det audiologopædiske arbejdsområde er blevet indbudt til at skrive en lille 
fortælling til ALF. Vi udsender en fortælling hver måned i en nyhedsmail og lægger den ef-
terfølgende på hjemmesiden.  

• En reception i anledning af foreningens 90 års fødselsdag i 2013. Receptionen afholdes i til-
knytning til efteruddannelseskurset på Hotel Nyborg Strand den 20. marts 2013. Bestyrelsen 
havde inviteret Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini, som desværre takke-



de nej. I stedet var vi heldig at få Jacob Hess, kontorchef i Kontor for Inklusion og Special-
undervisning til at deltage i receptionen. Jacob Hess har desuden tilbudt at stille sig til rå-
dighed ved at besvare spørgsmål efter talen. 

• En gave, der udleveres til medlemmer, der deltager i receptionen den 20. marts 2013. 
 

Repræsentationer	
CPLOL 
I maj 2013 afholdte CPLOL kommissionsmøder efterfulgt af en kongres i Haag, Holland med over-
skriften: ”New advances in SLT professional practice and education”. Fra bestyrelsen deltog Mette 
Thomsen og Rikke Simonsen i kongressen. Inge Malmberg, som har repræsenteret ALF i CPLOL 
de sidste to år, deltog i kommissionsmødet. I foråret blev Mette Thomsen valgt som ALFs nye re-
præsentant i CPLOL, da Inge valgte at stoppe og hen over foråret og sommeren er Mette blevet sat 
ind i procedurer med mere. I efteråret afholdte CPLOL møde i Nice, hvor Mette desværre blev for-
hindret i at deltage, men der er et tæt samarbejde mellem hende og Maria Rønlev, fra FUA, som har 
lånt en af ALFs to pladser i CPLOL. 
I løbet af året har CPLOL kommissionen for professional praksis arbejdet med anerkendelse af 
CPLOL og audiologopædien som profession ved Europa Parlamentet ved at bede de enkelte med-
lemslande i CPLOL kontakte deres repræsentant i komiteen for Environment, Public Health and 
Food Safety. Dette er et led i en europæisk kvalificering af vores fag og arbejde. 
I kommissionen for uddannelse har der hovedsageligt været arbejdet i grupperne Annual Statistics, 
CPD – Continuing Professional Development, Forms of Clinical Practice og Specialization. Første 
arbejdsgruppe har tæt samarbejde med NetQues, da gruppen stod for at udsende spørgeskema. Ma-
ria Rønlev, sidder i gruppen Specialization. Ved mødet i Nice blev første udkast til retningslinjer for 
en specialistuddannelse færdiggjort. NetQues, er en udredning af niveauet af audiologopædiske 
uddannelser i Europa, og  henviser til deres hjemmeside: http://www.netques.eu/. Projektet skal 
anvendes til at holde standarder for logopædisk praksis ved lige og som retningsliner for lande, der 
vil opstarte udannelser indenfor audiologopædi. 
CPLOL promoverer desuden den logopædiske temadag i Europa d. 6. marts 2013 med overskriften: 
"Specific Language Impairment, language development, reading-writing". Denne temadag har ALF 
valgt ikke at prioritere i år. 
 
NAS 
ALF var repræsenteret ved den børneaudiologiske kongres, BARNAS, i Örebro i september 2012. 
Kongressen var arrangeret at Nordisk Audiologisk Selskab (NAS), og der blev i løbet af de tre dage 
formidlet viden om aktuel forskning indenfor det børneaudiologiske område i en bred vifte af em-
ner. Den teknologiske udvikling indenfor høreapparater, cochlear implantater og andre høretekniske 
hjælpemidler giver mulighed for, at næsten alle børn med svære høretab kan tilegne sig talesprog. 
En af de store udfordringer er imidlertid, at mange tekniske hjælpemidler står ubrugte hen - med 
uheldige konsekvenser for de børn med høretab, for hvem de tekniske hjælpemidler kunne give 
bedre mulighed for inklusion. En anden udfordring er at følge op på børnenes sproglige udvikling i 
hele skoletiden. Tidlig indsats, herunder ikke mindst den forældreinddragende certificerede AVT-
metode til børn med høretab i førskolealderen, giver gode resultater. Men undersøgelser viser, at en 
del af børnene får problemer senere i skoleforløbet. Det er ganske enkelt nødvendigt at have op-
mærksomheden rettet mod børn med høretab langt op i skoleforløbet.  
 
 



ViHS 
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS) har etableret et netværk for sammenhænge 
mellem sprog og læsning. Det årlige møde i netværket fandt sted i oktober 2012 og ud over delta-
gelse af netværksrepræsentanterne, deltog også Kristine Jensen de Lopez (AAU), Kirsten Jørgensen 
(KL), Anders Højen og Dorthe Bleses (SDU).  
Temaet for dagen var Forebyggelse af udsathed; inklusion og sprogindsatser. Udover indlæg og 
debat om dette emne var der mulighed for de faglige organisationer til at komme med indlæg om 
deres igangværende aktiviteter.  
 
 
SPELL 
ALF er inviteret til at deltage i en faglig følgegruppe til forskningsprojektet SPELL (Sprogtilegnel-
se via legebaseret læsning). Forskningsprojektet på SDU er finansieret af det Strategiske Forsk-
ningsråd med 16 mio. kr. Projektet kører i en 3 årig periode (2012 til og med 2015) med deltagelse 
af 6 kommuner, 128 dagtilbud, ca. 7600 børn. Projektet afprøver effekten af en tilpasset udgave af 
et engelsksproget materiale (’Read It Again’) i en dansk pædagogisk kontekst. 
 
Forespørgsler 
Forespørgsel fra Aalborg Universitet om ALF vil deltage som sparringspartner i forbindelse med et 
forskningsprojekt om anvendelse af interaktive digitale medier i forbindelse med læseudvikling. 
Initiativtagerne til projektet er ved at søge forsknings midler og det er derfor pt. uvist, hvordan mu-
lighederne er for projektets gennemførelse. Bestyrelsen har henledt opmærksomheden på, at der kan 
være andre relevante foreninger og samarbejdspartnere til et sådant projekt.  
 

Høringer	–	dialogmøder	-	initiativer	
Dansk Apopleksiregister 
Foreningen deltog i høringsfasen i forbindelse med Dansk apopleksiregisters (DAP) udvidelse af 
inklusionskriterierne og indikatorsættet for DAP. 
Audiologopædisk Forenings svar var, at vi med ’interesse har læst og forholdt os til udvidelsen af 
inklusionskriterierne og indikatorsættet i DAP. Foreningen vurderer, at udspillet ikke får direkte 
konsekvenser for nuværende logopædisk praksis, hverken i initiale fase eller subakutte fase i syge-
husregi’. 
 
Dialogmøde med Ministeriet for Børn og Undervisning 
ALF var i december måned 2012 inviteret til dialogmøde i Ministeriet for Børn og Undervisning i 
anledning af høringsfasen i f.m. udkast til vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand. Vejledningen knytter sig til ændringerne i folkeskoleloven – lov nr. 379 
af 28. april 2012, samt den tilhørende bekendtgørelse 380 af 28. april 2012, hvor der er sket store 
ændringer i definition af specialundervisningsbegrebet samt rammerne for tildeling af specialunder-
visning. For nærmere beskrivelse af ændringerne henvises til Bekendtgørelsen. 
På mødet deltog to specialkonsulenter og en chefkonsulent fra ministeriet, formanden for FTHF 
samt formanden for ALF. 
Mødet var tænkt som et dialogmøde, hvor vi som repræsentanter kunne bidrage med synspunkter og 
kommentarer til udkastet til vejledning – med særligt fokus på de børn, der ikke længere er omfattet 
af loven om specialpædagogisk bistand, dvs. børn, der modtager mindre end 9 timers særligt tilret-



telagt undervisning, - herunder ofte børn, der modtager talehørepædagogisk bistand. Se mere om 
dette i ’Formandens hjørne’ fra januar. 
I tilknytning til og som en udløber af dette dialogmøde har FTHF og ALF samarbejdet om at sende 
en skrivelse til ministeriet med en nærmere angivelse af tolkningsmuligheder for begrebet ’tekniske 
hjælpemidler’.  
 
Samarbejde med FUA og FTHF - Audiologopædisk Samarbejdsudvalg 
Det har været bestyrelsens ønske, at udvide samarbejdet med de to øvrige store faglige foreninger, 
FUA og FTHF, hvis medlemmer arbejder indenfor det audiologopædiske felt i Danmark. 
Derfor inviterede ALF til et samarbejdsmøde med to repræsentanter for hver forening m.h.p. sam-
men med dem at vurdere, om der var basis for et mere formaliseret samarbejde. ALFs rolle var at 
skabe rammen om et sådant indledende møde, men det var foreningerne i fællesskab, der sammen 
fandt ud af ramme og indhold for evt. kommende møder. 
Konklusionen på mødet var, at vi, til trods for de forskelle der er, også har områder, hvor vi har 
fælles interesser. Der blev aftalt praktiske forhold som udveksling af tidsskrifter og kurser samt et 
årligt møde i november måned – samt, hvis muligt, et møde i forbindelse med foreningens efterud-
dannelseskursus på Nyborg Strand. 
 
Kontakt med uddannelsesstederne 
Bestyrelsen har taget kontakt til flere uddannelsesinstitutioner og vil senere i foråret tage kontakte 
til de sidste med henblik på, i samarbejde med lektorer og studievejledere, at formidle PD-projekter, 
specialer og afgangsprojekter. 
Formidlingen forventes at ske gennem DA og hjemmesiden med det formål dels at skabe kontakter 
mellem faglige områder og dels at udbrede kendskabet til spændende projekter. 
 
Fagligt emne - Dysfagi 
Da ALF på sidste års efteruddannelseskursus på Nyborg Strand i 2011 tog emnet dysfagi for logo-
pæder op til diskussion, udmundede dette i en ”tænketank” for området. Vi har i denne tænketank 
haft vores første møde (se evt. referat på hjemmesiden) og er i gang med at afdække området yder-
ligere og lægge en handlingsplan for (efter)uddannelse. Vi har i den forbindelse været i kontakt med 
bl.a. SDU og Sundhedsstyrelsen, men yderligere afdækning afventes. Og arbejdet fortsætter i det 
nye bestyrelses år – følg med på hjemmesiden. 

Udgivelse af Logopædihåndbog 
Bestyrelsen er gået ind i forhandlinger med Specialpædagogisk Forlag i Herning om et samarbejde 
omkring oversættelse og udgivelse af den svenske ’Logopædihåndbog’.  De nærmere vilkår for det-
te samarbejde er ikke færdigbehandlet endnu. 
 
Samarbejde med Hjernesagen 
Bestyrelsen har taget initiativ til et møde med foreningen Hjernesagen m.h.p. at indlede et samar-
bejde om evt. fælles debatindlæg, kronik eller lignende i pressen om de specialiserede tilbud for 
mennesker med kommunikative vanskeligheder. Et muligt afsæt for dette indlæg kan evt. være eva-
lueringen af kommunalreformen. 
 
Uddannelse/efteruddannelse/certificering 
På baggrund af afstemningen i 2008, hvor der var flertal for, at foreningen skulle arbejde for en 
certificering af medlemmernes uddannelse, som dokumenterer, at uddannelsen lever op til de ved-



tagne europæiske standarder, blev der nedsat et udvalg bestående af repræsentanter for de to øvrige 
faglige foreninger, uddannelsesinstitutionerne og forstandersamrådet. 
Som en udløber af dette arbejde samt et efterfølgende brev til det daværende Undervisningsministe-
rium, var tidligere formand i ALF, Trygve Andersen, til møde i Undervisningsministeriet. 
Ministeriet opsummerede fra dette møde, ’at de nuværende uddannelser dækker behovet for kvalifi-
kationer indenfor audiologopædiområdet. Hvis der skal udvikles en ny uddannelse inden for områ-
det, vil det forudsætte en sandsynliggørelse af, at bl.a. arbejdsgivere og brugere mener, at de nuvæ-
rende uddannelser ikke dækker behovet’. 
Ministeriet skønnede desuden, at det vil være vanskeligt at opnå en autorisationsordning. 
Bestyrelsen er stadig af den opfattelse, at der fortsat skal arbejdes for en forbedring af efteruddan-
nelsesmulighederne – samt afdækning af rammerne for en certificeringsordning. Dette arbejde kræ-
ver gode kontakter til forskellige ministerier, som vi i skrivende stund er ved at etablere.  
Som nævnt ovenfor har bestyrelsen i det forløbne år været til flere dialogmøder med Ministeriet for 
Børn og Undervisning. Den gode kontakt til dette ministerium, har resulteret i en kontakt til Mini-
steriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU), som er det ministerium, der 
tager sig af uddannelses- og efteruddannelses spørgsmål. 
Bestyrelsen er i gang med at udfærdige et skriftligt oplæg til denne kontakt og forventer herefter at 
blive indkaldt til et dialogmøde desangående. 

Iøvrigt 
Logopedforum 
Gennem samarbejde med det Svenska Logopedförbundet (SLOF) har medlemmer af ALF i dette år 
haft mulighed for at tilmelde sig ’Logopedforum’, som er et forum, hvor logopæder i Sverige og nu 
også nordiske kolleger kan deltage i diskussioner, stille spørgsmål, få tips og gode råd. Forummet 
har nu over 1200 deltagere. 
 
Henvendelse fra Dorothy Bishop 
Efter Dorothy Bishops besøg på ALFs efteruddannelseskursus i 2012, kontaktede hun foreningen, 
fordi hun havde etableret et forum/en kampagne på Youtube – RALLI – Raising Awareness of 
Language Learning Impairments. Henvendelsen gik på om der var interesse for at lave en dansk 
version. Bestyrelsen lagde henvendelsen på hjemmesiden, men har endnu ikke modtaget henvendel-
ser angående dette. 
 
TAK 
Bestyrelsen vil gerne takke alle de, der i det forløbne år har bidraget til arbejdet i foreningen: Med-
lemmer, der villigt har besvaret og stillet spørgsmål, deltaget i høringssvar, repræsenteret forenin-
gen, deltaget i redaktionen af DA, kursusudvalg, referenter og ordstyrer til generalforsamlingen, 
bureaubestyrer osv. Aktive medlemmer giver foreningen liv og de giver bestyrelsen næring til det 
fortsatte arbejde. 
Endelig skal fra formanden lyde en stor tak til såvel ’gamle’ som nye bestyrelsesmedlemmer. De 
’gamle’ bestyrelsesmedlemmer for beredvilligt at svare på spørgsmål om foreningens traditioner og 
virke. De nye bestyrelsesmedlemmer for det initiativ og det engagement, der har været udvist i det 
forløbne år.  
 
 
   


