Søborg 20.marts 2022
Bestyrelsens beretning 2022
Audiologopædisk Forening har dags dato. Ca.400 medlemmer. Medlemstallet har gennem de
sidste år været varierende. formodentligt pga flere aflyste efteruddannelseskurser, og nyt
medlemssystem.
Vi er overgået til en helt ny administrationsform, hvilket har gjort at vi så at sige har skullet starte
helt forfra. Der er, og har været en del opstartskomplikationer, men vi oplever at det lige så stille
er ved at komme på plads.
Vores søsterforening FUA - Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder, valgte i 2021
at nedlægge sig selv og fusionere med ALF. Dette var vi forberedt på og på sidste
generalforsamling blev Birgitte Albæk Henriksen og Iben Ironman Nielsen valgt ind i bestyrelsen
som suppleanter, og har begge lige siden, lagt et stort arbejde i ALFs bestyrelse.
Bestyrelsens arbejde:
Daglig administration
Foreningen har en ret omfattende administration i form af bogføring af indtægter og udgifter,
ajourføring af medlemskartoteket, kursusadministration mv. Hovedparten af dette har tidligere
været varetaget af foreningens administrative medarbejder Lone Aabye.
Lone gik sidste år på pension, hvilket har krævet at vi har måttet fordele de administrative opgaver
mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Trine Maria Hansen er administrator af Conventus - vores elektroniske medlemssystem, og
modtager henvendelser angående medlemskab, adresseændringer og meget andet.
Kontingentopkrævninger formidles ligeledes af Trine Maria. Det forgår udelukkende via kreditkort.
Det samme gør sig gældende mht de mange kurser og webinarer ALF afholder i løbet af året.
Vi er fortsat udfordrede af at Conventus desværre ikke understøtter EAN betaling. Dette beklager
vi, men det er desværre et vilkår. Vi opfordrer fortsat Conventus til at se på denne udfordring.
Indtil den dag hvor det måske kommer, må vi bede medlemmer og deltagere om at lave aftaler
med deres arbejdsplads om udlæg og refusion.
Birgitte Albæk Henriksen der pt er suppleant, er begyndt at aflaste formanden ved at varetage en
stor del af det administrative arbejde i relation til banker og offentlige myndigheder. Derfor er det
uhensigtsmæssigt at hun ikke er fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. Både banker of offentlige
myndigheder kræver et bestyrelsesmedlems underskrift ved forskellige handlinger. Derfor foreslår
bestyrelsen at Anne Haven Albertsen udtræder af bestyrelsen og bliver suppleant, og at Birgitte
indtræder i hendes sted.
Dette er IKKE et udtryk for en desavouering af Anne, der lægger et forbilledligt arbejde i
foreningen, men derimod udelukkende et spørgsmål om en praktisk foranstaltning.
Det bør siges i denne sammenhæng at forskellen på et bestyrelsesmedlem og en suppleant, i
praksis kun er et spørgsmål om hvorvidt man kan og skal underskrive på foreningens vegne, samt
om hvorvidt man har stemmeret hvis der er uenighed i bestyrelsen. Det første er mest af alt en
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organisatorisk besværlighed, og det andet er ikke forekommet i de 10 år formanden har været en
del af ALF’s bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ligestillede i alle andre
sammenhænge.
Mødefrekvens
Bestyrelsen har afholdt 9 bestyrelsesmøder inkl. henholdsvis det konstituerende og afsluttende
møde i forbindelse med efteruddannelseskurset på Hotel Nyborg Strand. Tre af møderne har
været afholdt som to-dages møder med overnatning, de resterende som virtuelle møder.
Derudover har repræsentanter fra bestyrelsen deltaget i selvstændige udvalgsmøder i en række
forskellige sammenhænge, bl.a. om økonomi, drift, kursusaktiviteter, Dansk Audiologopædi,
netværksmøder, mv.
Bestyrelsen
• Jakob Stenz (formand)
• Sahra Mengal (næstformand/tovholder regionale kurser)
• Karina Thomsen Grønnemose (kasserer)
• Trine Maria Hansen (administrator af conventus)
• Anne Haven Albertsen
• Birthe Wittenhoff Madsen (redaktion Dansk Audiologopædi)
• Jette Flattum (tovholder Nyborg Strand)
Suppleanter:
• 1. Birgitte Albæk Henriksen (Webmaster)
• 2. Iben Ironman Nielsen
Udvalg, repræsentationer mv:
Kursusudvalg
Efteruddannelseskurset på Nyborg Strand:
• Jette Flattum (tovholder)
• Anne Haven Albertsen
• Sahra Mengal
• Birthe Wittenhoff Madsen
• Karina Grønnemose
• Maria Buhl Nissen (ekstern)
• Trine Michele Jul Nielsen (ekstern)
Regionale kurser:
• Sahra Mengal (tovholder)
Redaktion for Dansk Audiologopædi - Nu Audiologopædisk Tidsskrift ALT
• Per Nielsen (ansvarshavende)
• Birthe Wittenhoff Madsen(bestyrelsesrepræsentant)

2

Kritiske revisorer
• Anne Marie Tange-Paagård
• Jane Sonne
Årets aktiviteter i bestyrelse og udvalg
• Digitalisering af Dansk Audiologopædi. DA har i flere år været fuldt digitaliseret og udkommet
udelukkende i elektronisk form. Men en gammel dame har sagt farvel. Og er genopstået i en ny
form: Audiologopædisk Tidsskrift ALT. Hvor vi tidligere ideelt udkom 4 gange årligt med et
elektronisk blad, er vi fra årsskriftet 2021/22, og i forbindelse med navneskiftet, overgået til en
form der minder mere om den form LOGOS, FUA’s fagblad havde. Dvs. en form hvor de enkelte
artikler lægges ind i en søgedatabase, hvor vores medlemmer kan hente dem ganske gratis, samt
tilgå tidligere udgivelser. Ikke-medlemmer kan tilgå databasen, men skal købe sig adgang til
artiklerne. Vi håber at den nye form vil appellere til både nye og gamle medlemmer, samt ikkemedlemmer.
• Samarbejde med ministerier og styrelser. Alf har i løbet af året haft få henvendelser fra
ministerier og styrelser om deltagelse i følgegrupper og lign. Vi tænker at COVID-19 situationen til
dels har været årsag hertil og forventer at høre mere fra de kanter i det kommende år.
Ud over dette har bestyrelsen behandlet alskens henvendelser, deltaget i den faglige debat på
vores område samt varetaget det løbende bestyrelsesarbejde i form af opdatering på tendenser
inden for det audiologopædiske fagområde, monitorering af foreningens økonomi, visioner osv.
Der har ikke været udskiftning i bestyrelsen siden sidste generalforsamling.
Den siddende bestyrelse forsøger, i lighed med tidligere bestyrelser, at arbejde effektivt med de
sager, der skal håndteres. Vi bestræber os på at være fortrolige med hinandens opgaver og at have
fleksible arbejdsgange som letter bestyrelsens arbejde mellem møderne.
Kursusudvalg:
Nyborg Strand
Der har været afholdt det nødvendige antal møder i løbet af året
Medlemmerne i ALF repræsenterer mange faglige områder, og det har derfor som vanligt været
vigtigt for kursusudvalget at tilstræbe, at kursernes indhold afspejler denne store variation.
Vi har som de fleste vel ved, været nødt til at aflyse vores traditionsrige efteruddannelseskursus i
både 2020 og 2021.
Nå kan vi så heldigvis endelig byde velkomme til Nyborg Strand igen!
Programmet i år har 4 parallelle søjler, og ser sådan ud:
1 Dynamisk vurdering af flersprogede børn med DLD
2 Intervention – Evidensbaseret praksis ift. børn med DLD
3 Autisme
4 Kognitive kommunikationsvanskeligheder (fokus på intervention ift voksne)
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Regionale kurser
Der har været planlagt og gennemført en række regionale kurser i den forløbne
bestyrelsesperiode med stor succes og gode besøgstal. Der en række regionale kurser i kalenderen
i 2022 og flere på vej. Men igen pga Covid19 har vi på linje med sidste år været nødt til at
udsætte/aflyse en del
Vi gør vores bedste for at levere spændene og relevante kurser på et højt fagligt niveau, og håber
selvfølgelig at kunne tilbyde de aflyste kurser på senere tidspunkter.
Webinarer har vist sig som en kursus/oplægsform som mange kan relatere til. Både fordi det giver
bedre muligheder ift medlemmernes arbejdspladser - man skal ikke rejse, overnatte, have
forplejning etc., men også fordi formen gør det muligt at få oplæg fra personer der sidder i
Finland, England eller … Australien… uden at oplægsholderne skal rejse.
ALF har afholdt en række webinarer der har været gratis for medlemmerne, og planlægger at
fortsætte denne praksis….
Dansk Audiologopædi - nu Audiologopædisk tidsskrift ALT
ALF udgiver som tidligere nævnt fra i år Audiologopædisk Tidsskrift (tidl.Dansk Audiologopædi)
Indholdet kan tage afsæt i undervisning og vejledning, professionel praksis, forskning,
lovbestemmelser, samfundsmæssige forhold, aktuelle audiologopædiske relevante begivenheder
samt andre forhold med relation til mennesker med kommunikative vanskeligheder eller faglige
temaer i audiologopædien.
ALF’s bestyrelse opfordrer derfor endnu en gang alle medlemmer og andre interesserede til at
komme med indhold til bladet. Et fagblad som vores er kun så stærkt som medlemmerne og
interessenterne gør det.
Audiologopædisk tidsskrift udkommer i elektronisk form. Artiklerne udsendes ikke direkte til
medlemmerne, men der kommer besked til dem i nyhedsbrev og på Facebook at de nu ligger klar i
søgedatabasen Audiologopædisk Tidsskrift.
Vi har, med vores nye Webmasters mellemkomst fået en ny hjemmeside, som forhåbentlig
fungerer bedre end den tidligere.
Sektionen med privatpraktiserende er ligeledes blevet opdateret og evt. nye interessenter kan
skrive direkte til webmaster@alf.dk med de oplysninger de ønsker oprettes på, tilføjes eller
ændres på deres opslag.
Vi bestræber os på hele tiden at lytte til vores medlemmer, og derfor kontinuerligt forsøger at
gøre hjemmesiden mere brugervenlig og brugbar for alle besøgende.
På Facebook følges vi af over 1400 personer, Vi arbejder hele tiden på at holde Facebook
opdateret med kurser, nye artikler, stillingsannoncer, nyheder og lignende, så besøgende altid ved
hvornår der er nyt at finde på hjemmesiden.
IALP – Folia Phoniatrica et Logopaedica
Igennem vores medlemskab af IALP (International Association of Logopedics and Phoniatrics) har
ALF’s medlemmer adgang til Folia Phoniatrica et logopaedica. Et internationalt (elektronisk)
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videnskabligt baseret tidsskrift der som navnet viser, indeholder artikler indenfor logopædien og
foniatrien.
ALF’s medlemmer fik, tilbage i 2018 en mail med adgangsoplysninger. Vi er i tvivl om hvor meget
dette er blevet brugt, men kan man ikke finde den eller er man nyt medlem kan man kontakte
bestyrelsen.
Repræsentation i andre organisationer, projekter og netværk
Bestyrelsens medlemmer m.fl. har repræsenteret foreningen ved en række møder og kontakter i:
• Samarbejdskomitéen for Logopæder i EU ESLA (tidl.CPLOL): Sahra Mengal
• Nordisk Audiologisk Selskab (NAS): Per Nielsen
• Nordisk Samarbejdsråd for Logopædi og Foniatri (NSLF): Jette Flattum
• Audiologopædisk Samarbejdsudvalg – med Logopædisk Forum (tidl. FTHF): Jakob Stenz
Herudover har enkeltmedlemmer af bestyrelsen desuden deltaget i møder, kurser og kongresser
hos: • Foreningen af Tale-Hørelærere i Folkeskolen (nu Logopædisk Forum)
• SITS (Svensk Interesseforening for Tal och Språk)
• ESLA (European Speech and Languange Association )
ESLA (Tidl.CPLOL)
ALF er repræsenteret i ESLA ved Sahra Mengal
ESLA er den europæiske sammenslutning af foreninger for (audio-) logopæder og selvom det er
ALF, der er medlem, så repræsenterer vi professionen som helhed i Danmark. ESLA arbejder på at
indsamle, vidensdele og bidrage med information om uddannelse, at få anerkendt logopædien
som fagfelt i hele Europa og højne kvaliteten indenfor både uddannelse og praksis.
Derudover bruges der mange ressourcer på at arrangere en stor kongres, hver 3. år og på at
indsamle, oversætte og kategorisere statistiske informationer og eksempler på best practice på
tværs af Europa.
I er velkomne til at kontakte Sahra Mengal, hvis I har spørgsmål til ESLA eller gerne vil have mere
at vide. Ellers henvises til ESLA’s nyhedsbreve.
Samarbejde vedr. stammen
ALF har fortsat sit samarbejde med Foreningen for Stammere i Danmark (FSD) samt Logopædisk
Forum angående faglige kurser om stammen. Det primære indhold i samarbejdet er årlige kurser i
efteråret, både i Jylland og på Sjælland, samt en længerevarende stammeefteruddannelse.
Audiologopædisk Samarbejdsudvalg
Repræsentanter for de to store faglige foreninger Logopædisk Forum (tidl FTHF) og ALF har
gennem flere år haft et samarbejdsforum, hvor repræsentanter fra foreningerne kan mødes og
drøfte aktuelle problemstillinger. I øjeblikket har vi møder med Danmarks lærerforening om vores
uddannelser og en mulig certificering
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ALF har altid fokus på at skabe en opmærksomhed på forskellige audiologopædiske emner hos
forskellige aktører. Vi har i det forgangne år særligt haft fokus på DLD. ALF blev inviteret til at
deltage i KLs årlige PPR konference, hvor foreningen sammen med Rikke Vang Christensen holdt et
oplæg om DLD. Derudover havde ALF et webinar med Gabriel på 17 år, som har DLD. Han har
efterfølgende deltaget i et række indslag om DLD på DR.
100 års jubilæum
I 2023 har vores forening 100 års jubilæum!
Vi er verdens ældste logopædiske forening, og der er tidligere skrevet digre værker om vores
historie.
Vi planlægger at holde et ekstra stort efteruddannelseskursus i 2023, med både store faglige
kapaciteter, men også ekstra meget fejring. Bl.a derfor har vi besluttet at NS2023 bliver et 3 dages
kursus så der både er tid til det faglige og til festivitas.
Hvis man som medlem har lyst til at være med til at planlægge 100 års jubilæet er man meget
velkommen og kan til enhver tid kontakte en eller flere fra bestyrelsen.
Håber at høre fra jer!
ALF vil gerne takke medlemmer og venner af foreningen, der har stillet sig til rådighed med deres
faglige ekspertise i forbindelse med aktuelle problemstillinger, deltaget i udvalgs-arbejde, ageret
værter og medværter ved de regionale kurser, været referenter og ordstyrer til
generalforsamlingen, bureaubestyrer og meget andet.
Det er utroligt vigtigt for en forening at have aktive medlemmer, der giver foreningen liv og
bestyrelsen næring til det fortsatte arbejde.
• En anden særlig tak sendes til hele kursusudvalget. Det kræver en meget stor indsats og overblik
– og mange timers arbejde – at tilrettelægge og gennemføre både de mange kurser og
webinarer i løbet af året og efteruddannelseskurset på Nyborg Strand. Kurser og
videreuddannelse er en stor del af ALF’s dna, og noget af det som logopæder rundt om i
Danmark kender os for.
På vegne af bestyrelsen:
Jakob B Stenz
Formand
Audiologopædisk forening
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