CPLOL-møde og konference
I begyndelsen af maj 2015 tog Maria Rønlev og Mette Thomsen et aftenfly til Firenze, Italien til det
halvårlige CPLOL-møde. Det var første gang vi rejste sammen til et sådant møde og ud over at vi fik
gennemgået alle bilag til den ekstraordinære generalforsamling i detaljer, fik vi også brainstormet
på, hvor det enkelte medlem af ALF eller FUA kan få mere ud af vores medlemskab af CPLOL. Det
handler nemlig ikke kun om at sende spørgeskemaer ud og bidrage til den europæiske statistik ift.
uddannelse og ansættelse. CPLOL er et netværk til vidensdeling, et netværk til sparring og et netværk
til udvikling.
Den ekstraordinære generalforsamling
Selvom vi er ca. 32 lande repræsenteret, hersker der en venskabelig stemning og afstemningen foregår
ved håndsoprækning. Danmark har to stemmer og Maria og Mette påtager sig en stemme hver. Vi
stemmer om regnskabet, som er stabilt og regnskabet ser ud til at forblive sådan efter kongressen.
Derfor anbefales det, at medlemsprisen forbliver uændret. I medlemslandene har der forekommet
nogen tvivl om, hvordan prisen for medlemskab af CPLOL udregnes og Frédérique, som er kasserer
i CPLOL, fremlægger et kompliceret regnestykke, der i bund og grund munder ud i, at man betaler
ift. hvor mange medlemmer foreningen har. Maria og jeg bliver enige om, at den danske pris er baseret
på antal medlemmer i ALF og der derfor i denne omgang ikke er behov for at regne ud, hvor mange
medlemmer de to foreninger deler. Selvom dette da kunne være interessant. Regnskabet godkendes
uden problemer.
Derefter følger nogle afstemninger om Code of Patronage, som handler om brugen af CPLOL’s logo
til officielle arrangementer og disse skrives ind i CPLOL’s interne bestemmelser.
Ligeledes stemmes der om et tillæg til vedtægterne ift. det acceptable sproglige niveau for at kunne
praktisere som logopæd i et medlemsland. Det sproglige niveau skulle svare til B2 på CEFR
(Eurocentres Scale of Language), hvor C1 er det sproglige niveau, der er nødvendigt for at kunne
studere på universitetet, B2 er nødvendigt for ansættelse og B1 er det sproglige niveau forventet for
at kunne begå sig socialt på arbejdspladsen. Maria og Mette kender ikke til en dansk test, der inddeler
på dette niveau – Hvis én af læserne gør, må I meget gerne kontakte Mette på Facebook eller
webmaster@alf.dk med referencer. B2 kan sammenlignes med en score på 87-109 i TOEFL (Test of
English as a Foreign Language). Estland tilføjer, at det kan blive et problem for dem, da der er mange
russisktalende klienter og logopæder i Estland, men at russisk ikke er godkendt som modersmål.
Mette og Maria vurderer, at så længe, der ikke er en certificering eller registrering af officielle
logopæder i Danmark, så er der heller ikke mulighed for at stille krav om et givent sprogligt niveau
for at kunne praktisere. Hvem der skulle gennemføre disse test og med hvad, er vi også usikre på.
Forslaget bliver dog godkendt i CPLOL med stort flertal.
CPLOL’s bestyrelse informerer delegaterne om, at de var valgt at fastfryse Spaniens medlemskab, da
der ikke er blevet betalt kontingent. Spanien er medstifter af CPLOL, men den organisation, der indtil
nu har haft medlemskabet er blevet indlemmet i en større organisation, som ikke har haft samme
interesse i medlemskabet. Delegaterne støttede op om bestyrelsens beslutning og vi krydser fingre
for, at Spanien organisatorisk og økonomisk snart er på fode igen.
Kommissionerne
Som sædvanlig startede vi kommissionsarbejdet med at berige hinanden med udviklingen inden for
professionen i de enkelte lande. Det absolut vigtigste punkt er, at flere lande lukker logopædiske
uddannelser pga. dårlig økonomi eller manglende studerende. Kun Finland forøger optaget på Oulu
Universitet, Tampere, Turku og Åbo Akademi.
Derefter forsatte arbejdet i kommissioner med Maria i Education, med indsamling af data fra de
europæiske uddannelser og Mette i Professionel Pratice, med sidste hånd på fremlæggelsen af
pilotprojekt om logopæder og den økonomiske situation i Europa på CPLOL’s kongres.

CPLOL’s 9. europæiske kongres
Forårets møde var nemlig kun en enkelt dag med intenst arbejde i stedet for de sædvanlige to, da
CPLOL’s kongres blev holdt de efterfølgende dage. ALF var repræsenteret med Mette Thomsen og
formanden for kursusudvalget Jakob Stenz.
I år havde Danmark rekord mange danske deltagere. Ud over at Mette havde deltaget i CPLOLprojektet omtalt ovenfor, havde en tjans som moderator for en workshop med Maria Christoupoulou
(Cypern): Clinical supervision vs. Mentoring -Supporting SLP undergraduate, graduate students and
clinical fellows, (der såede frø hos Mette og Dorthe Hansen fra SDU, så hold øje med nye kurser på
www.alf.dk), havde Mette også en workshop med Hazel Roddam (England) med overskriften:
Building rescearch capacity in SLT across EU through mentorship –a new strategic approach.
Samlet lægger dette grund for et videre arbejde i ALF med udvikling af kurser, samarbejde med
uddannelsesstederne, kvalificering af praktikstederne og den evidensbaserede praksis.
Desuden deltog også Dorthe Hansen, studieleder på SDU, institut for sprog og kommunikation med
oplægget: Indications of parents’ adherence in the encounter with SLTs regarding home training
activities og Annette Esbensen. Ph.d.Stud ved SDU med præsentationen: Verbal working memory
and speech comprehension in children with hearing impairment, specific language impairment and
typical children. Desuden var der danske deltagere fra Esbjerg og Vejle, som havde hørt om
kongressen gennem vores allesammens Bent Kjær, der også er webmaster i CPLOL. De har lovet
Mette, at give feedback, hvis de oplevede oplægsholdere, de mente I andre også skulle have mulighed
for at høre.
Alle er selvfølgelig velkomne til at kommentarer eller andet ift. CPLOL. Vi er jeres repræsentanter i
dette europæiske fællesskab: Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE/
Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists.
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