
Bestyrelsens skriftlige beretning 2020 – Logopædisk Forum 
 
 
Indledning 
Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen og håber, at rigtig mange vil deltage i debatten og 
dermed være medbestemmende i forhold til at fastlægge foreningens politik.  
Logopædisk Forums årlige generalforsamling er stedet hvor:  

●  de vigtigste debatter og beslutninger i foreningen tages  
●  alle kan komme til orde og være medbestemmende  
●  medlemmerne evaluerer, gør status og ser fremad  
●  regnskaberne behandles, budgetterne præsenteres og kontingentet besluttes  

 
Logopædisk Forums årlige generalforsamling er ligeledes:   
● et logopædisk miljø med samvær på tværs af landets PPR’er og specialskoler 

● videndeling og fokus på aktuel logopædisk viden og udvikling  
● kultur og traditioner  
● medlemmernes optimale chance for at opleve den samlede bestyrelse  
● En let anretning   

   
En særlig velkomst til de nye medlemmer, der er kommet til siden sidste års 
generalforsamling. I kan finde yderligere information om vores generalforsamlinger på 
hjemmesiden.  
Denne beretning indgår i generalforsamlingens arbejde. Læs den og tag den med til 
generalforsamlingen!  
Beretningen giver et overblik over de vigtigste dele af foreningens arbejde fra sidste års 
generalforsamling og frem til primo september 2020.    

 

Forslag til Forretningsorden  

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent og stemmetællere. 
  

2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige varsling og beslutningsdygtighed i 
henhold til vedtægterne. 

 

3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og 
forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade 
en kort svarreplik. 

 
4. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelse. 

 

5. Generalforsamlingen kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og 
forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller et 
medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks efter de indtegnede talere. 
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Træffes en sådan beslutning kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles 
ordet. Såfremt talerækken lukkes, og der derefter fremsættes et eller flere nye forslag, 
åbnes talerækken igen, med mindre en ny afstemning begærer den lukket. 

 
6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i 

hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning. 
 

7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra vedtægtsændringer, der 
kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer herfor. 

 
8. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis ønske herom 

fremsættes af generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt såfremt § 8. stk. 2 er 
indfriet. Er der opstillet flere kandidater til personvalg, afholdes der skriftlig afstemning. 

 

Nyt foreningsnavn – samme værdier igennem et halvt århundrede 

Når generalforsamlingen løber af stablen i år, vil vi kunne se tilbage på det første år som forening 
med et nyt navn – Logopædisk Forum - og stadig med samme stærke logopædfaglige og 
fagpolitiske værdier som de først halvtreds år har budt på. Det kan vi alle være stolte over – det er 
jeg i alt fald!  

Hensigten med navneskiftet var bl.a. at styrke og tydeliggøre profileringen af foreningens virke og 
vores profession. Det er naturligvis en on-going opgave for foreningen. Vi kan jo så spørge os selv, 
om det har gjort en forskel for foreningen? Er vi kommet mere ud over rampen med vores nye 
navn, så omverden og vores interessenter er langt mere klar over, hvem vi er, og hvad vi står for? 
Ja, der kan stilles et hav af spørgsmål, og måske har I medlemmer også gjort jer tanker om 
betydningen af foreningens navneskift, som I har lyst til at dele med os – så bring det endelig frem 
til generalforsamlingen.     

 
Hovedstyrelsesvalg 2019 – og det første halvår. 
 
Vi er som faglig forening under DLF også en del af DLF, og ved seneste hovedstyrelsesvalg i 
vinteren 2019 lykkedes det os, at få en repræsentant for de mindre medlemsgrupper valgt ind i 
DLF´s hovedstyrelse. Hermed har vi fået et nyt og mere direkte talerør til DLF, og dermed også et 
fokus på de faglige aspekter omkring de små medlemsgruppers områder – herunder også det 
logopædiske virke. 
 
En sej valgkamp med det for øje, at lykkes med, at få en repræsentant for de mindre 
medlemsgrupper valgt ind i DLF’s hovedstyrelse - som bekendt, undertegnede. Og det lykkedes, 
endnu en gang! Og ikke bare sådan lige med bagen i vandskorpen, men som nr. 9 med 23009 
stemmer ud af de 18 valgte hovedstyrelses medlemmer. Wauw, hvor kunne jeg næsten ikke være i 
mig selv den eftermiddag, da resultatet tikkede ind.  
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Det har vi sandelig gjort godt. Tak til jer alle for at have tillid til mig, at bakke op om mit 
kandidatur, at stemme på undertegnede og at arbejde for, at få jeres kollegaer til at til at stemme 
på mig.  
 
Ja, det har været et langt sejt træk, som jo ikke kun rækker tilbage til arbejdet i efteråret 2019. Vi 
har i fællesskab og sammen med de øvrige specialpædagogiske foreninger under Samrådet samt 
FUA og ALF arbejdet på dette, siden Erik Cloyd Ebsen gik bort i 2016, og der ikke længere var en 
repræsentant fra egne rækker i hovedstyrelsen. Også dét kan vi godt alle være stolte over, vi 
nåede i mål med. 
 
Ja, og allerede en uge efter valgresultatet var bekendt, kunne vi som nye 
hovedstyrelsesmedlemmer så småt trække i arbejdstøjet, for at smage på, hvad der bl.a. ville 
komme til at fylde, når vi for alvor tiltrådte hovedstyrelsen d. 6. januar 2020.  
 
Når jeg ser tilbage på det halve år, der er gået, må jeg nok tilkendegive, at det har været en stejl 
læringskurve. På vandring i et landskab, jeg ikke lige havde været klar over også fandtes. Hvad der 
kommer til at røre sig fremadrettet, skal I selvfølgelig nok høre mere om og blive involverede i, 
ligesom jeg også gerne vil høre fra jer, hvad det er, der netop rør sig hos jer, og som I tænker, jeg 
som jeres repræsentant skal have fokus på.    
 
Kongres 2020 i DLF - herunder valg af ny formand i DLF  
 
I år afholder Danmarks Lærerforening Kongres den 22. og 23. september.  
Der er derfor sparsomt på nuværende tidspunkt at orientere om. Jeg vil opfordre jer til at følge 
med på DLF’s hjemmesiden, hvor I bl.a. også vil kunne finde dagsordenspunkterne, og på 
Folkeskolen.dk. vil I også på selve kongres dagene kunne følge med i, hvad der sker, bl.a. mener 
jeg at huske, at der også vil blive streamet fra kongressen. Ét er sikkert, det bliver vigtige og 
signifikante debatter og beslutninger, der skal drøftes og tages stilling.  
 
Sidste år var valgår, hvor formand og næstformand blev valgt. Ikke desto mindre står vi nu i den 
situation, at formanden igennem 18 år, Anders Bondo Christensen, har meldt sin afgang. I 
skrivende stund, så er vi bekendt med, at formand for overenskomstudvalg i hovedstyrelsen 
Gordon Ørskov og formand for Ballerup Lærerforening og hovedstyrelsesmedlem Morten Refskov 
begge kandiderer til formandsposten i Danmarks Lærerforening. Om der kommer flere kandidater, 
vil den kommende tid vise. 
 
De mindre medlemsgrupper er ofte medlemsgrupper, hvor der kun er få delegerede fra, og det 
betyder således også, at det er sparsomt med indlæg fra dem. Det er dog fortsat vigtigt, at vores 
vilkår på arbejdspladserne, løn- og ansættelsesvilkår såvel som inklusions- og den 
specialpædagogiske dagsorden, bliver italesat på kongressen, da vi trods alt er mange mindre 
medlemsgrupper som har interesse og fokus på disse områder. 
 
Momentum er måske på det nu, hvor vi er repræsenteret i hovedstyrelsen, men det fordrer jo 
fortsat, at det er relevant ift. den aktuelle dagsorden, og at jeg bliver klædt på med det som måtte 
være udfordrende og bekymrende netop hos jer. Så byd gerne ind på generalforsamlingen eller 
kontakt mig – gerne telefonisk, så jeg kan tage det med til hovedstyrelsen og kongressen.  
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Samarbejde 
 
Samrådet for de specialpædagogiske foreninger – i daglig tale Samrådet. 
 
Samrådet består fortsat af LL (Læsekonsulenternes Landsforening), PPF (Pædagogiske Psykologers 
Forening), DSF (Danmarks Specialpædagogiske Forening) og Logopædisk Forum. Desuden har 
DLF’s hovedstyrelsen en fast repræsentant i Samrådet, som frem til det næste hovedstyrelsesvalg 
er undertegnede. 

Samrådet er et samarbejdsforum, der skal styrke og koordinere samarbejdet mellem de faglige 
foreninger på det specialiserede område, og hvor alle fire foreninger har en samarbejdsaftale med 
Danmarks Lærerforening.  

Vores formål i Samrådet er fortsat at drøfte og bidrage med indspark til den fagpolitiske udvikling 
og være med til at kvalificere det pædagogiske- og specialpædagogiske område med henblik på at 
bidrage til inklusionsdagsordenen. Som faglige specialpædagogiske foreninger i Samrådet søger vi i 
fællesskab at påvirke udviklingen og sender fælles henvendelser til Danmarks Lærerforening og 
andre relevante instanser. Et andet fælles formål er at vælge en fælles kandidat til hovedstyrelsen 
i DLF.  

I indeværende år har vi frem mod hovedstyrelsesvalget i december fortsat haft fokus på, at 
kvalificere undertegnedes kandidatur til hovedstyrelsesvalget og italesætte og hype det rundt om i 
landet.  

Den specialpædagogiske dagsorden har desuden budt på mange relevante og spændende 
drøftelser. Vi er fortsat i proces ift. temadrøftelse omkring kompleksiteten i skriftsproglige 
vanskeligheder med henblik på at udarbejde en fælles pjece med et tværfagligt perspektiv på 
temaet om, hvilken viden der må være om skriftsproglige vanskeligheder i en PPR’s praksis, og 
hvordan dette bør omsættes og understøttes tværfagligt. Vi har, for at speede processen op og 
snarest komme i mål med pjecen, valgt at nedsætte en arbejdsgruppe med en repræsentant fra 
hver af de fire foreninger. Fra Logopædisk Forum er det således Jane Holm Mogensen som 
deltager. Med Janes deltagelse sikrer vi, at også småbørnsområdet kommer i spil i den fælles 
pjece.  

I samrådet tog vi i marts afsked med Bjarne Nielsen fra PPF, som ved deres generalforsamling den 
10. marts i PPF trådte tilbage efter 19 år i formandsstolen. Bjarne var med til at starte Samrådet op 
i 1983. Det har været en fornøjelse at lære og samarbejde med Bjarne, og han har over en lang 
årrække været med til at gøre en kæmpe forskel på skole, PPR og det specialpædagogiske 
område.  

Som nævnt i de sidste par års beretninger, har vi i Samrådet også være i dialog med en journalist 
fra Folkeskolen.dk, med henblik på at få en PPR blog op og stå på Folkeskolen.dk – og denne gik 
endelig i luften i november 2019. PPR- bloggen er en af de 9 blogs, som i løbet af 2019 er blevet 
oprettet på Folkeskolen.dk. De faglige netværk har fokus på de faglige fællesskaber mellem 
medlemmer og redaktionens journalister.  
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Ligeledes er de faglige netværk et vindue udadtil, hvor foreningerne blandt andet kan vise, hvad 
de står for. Redaktionen vil levere mindst et journalistisk indlæg om måneden, men derudover skal 
foreningerne understøtte og give siden liv. Derfor er det også vigtigt at minde jer medlemmer om, 
at I meget gerne må bidrage med indlæg fra jeres hverdag. Det er journalist Henrik Stanek som er 
tilknyttet PPR-netværket.   
 
De Faglige foreninger i DLF  
 
Som faglig forening under DLF er vi opdelt i to grupper:  

● Gruppe 1 for særlige stillingskategorier i folkeskolen 

● Gruppe 2 for fag og faggrupper. 

Logopædisk Forum er defineret som ”gruppe 1 forening” og har som alle øvrige faglige foreninger 
en samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening. 

Danmarks Lærerforening prioriterer samarbejdet højt, idet den specialpædagogiske, pædagogiske 
og didaktiske ekspertise, vi som faglige foreninger besidder, ofte inddrages i hovedforeningens 
fagpolitiske arbejde. Som eksempel kan nævnes, at de faglige foreningers synspunkter indhentes 
forud for afgivelse af foreningens høringssvar til ministerierne ved ny lovgivning og ved nye 
centrale bestemmelser. Som faglig forening er vi vigtige sparringspartnere for DLF, og det er 
centralt i samarbejdet, at der er mulighed for at få pædagogiske synspunkter fra særlige 
medlemsgrupper som supplement til kontakten til kredsene og tillidsrepræsentanterne. Endvidere 
mødes alle de faglige foreningers formænd to gange om året, samt indbydes til at deltage i 
relevante kurser og konferencer. 

Møderne i de faglige foreninger er ligeledes en anledning til at udveksle erfaringer med hinanden 
og bliver opmærksom på tiltag, hvor det kan vise sig, at man fx kan gøre noget i fællesskab eller 
blot gøre opmærksom på, at der kan ses på tiltag flerfagligt. 

 
ALF & FUA 
 
Grundet forskellige omstændigheder, herunder hovedstyrelsesvalg og COVID 19 situationen, er 
der ikke blevet afholdt så mange samarbejdsmøder som i den foregående år. Møderne er fortsat 
repræsenteret på formand/forkvinde niveau.  
 
Dagsorden i indeværende bestyrelsesår har været en fortsættelse af sidste år.  Den nuværende 
uddannelsesstruktur for logopæder er fortsat et highlightet tema.  Det er foreningernes vurdering, 
at den nuværende struktur med henholdsvis kandidatuddannelser i 
audiologopædi på KU og SDU samt den Pædagogiske Diplomuddannelse i Logopædi på UCC’ erne 
ikke er helt optimal. Målet og hensigten er at arbejde frem mod en større overensstemmelse.  
Som redegjort for i sidste års skriftlige beretning, er det fortsat de tre foreningers holdning, at der 
er for stor forskel på det logopædfaglige niveau, som de studerende afslutter med fra de to 
uddannelser.  
Foreningerne har derfor i indeværende år arbejdet på en skriftlig henvendelse på ministerniveau. 
Grundet COVID-19 gik arbejdet lidt i stå og på vores seneste møde lige op til sommerferien, nåede 
vi frem til, at vi som foreninger står stærkere, såfremt vores henvendelse sker igennem DLF. Det er 
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derfor aftalt, at undertegnede tager kontakt til undervisningsafdelingen med henblik på at 
undersøge, hvordan de forholder sig til vores sag. I vil selvfølgelig blive orienteret, når vi ved 
mere.  
 
Stammeforeningen – (FSD) 

 
I november 2019 afholdt FSD i samarbejde med FUA, ALF og Logopædisk Forum to vellykkede 
workshop i henholdsvis Jelling og Taastrup over temaet: ”Introduktion til Palin Parent-Child 
Interaction Therapy (PCI) indsats over for tidlig børnestammen” Kevin Fower fra Michael Palin 
centre i London stod for forelæsningen.  
 
Der var mødt rigtig mange logopæder op til de to workshops, hvor der blev givet positive 
tilbagemeldinger fra deltagerne på det faglige indhold. 
Til november gentager FSD succesen med samarbejdet med de tre faglige foreninger: FUA, ALF og 
Logopædisk Forum. Denne gang er temaet: Intervention over for skolebørn i alderen 7-13 år, der 
stammer. Workshoppene er planlagt til at henholdsvis Jelling d.3.11. og på KUA d. 4.11.2020. Man 
kan læse mere på Logopædisk Forum hjemmeside.  
 
Som bekendt er det lykkedes, at få oprettet en stamme-efteruddannelse i et samarbejde mellem 
Stammeforeningen og de tre faglige foreninger som sparrings-foreninger. Det er selvfølgelig super 
glædeligt for de faglige foreninger, da det er et fagområde, vi længe har efterspurgt opkvalificering 
og efteruddannelse på.   
 
Efteruddannelsen i stammen har opstart her i efteråret 2020, og er bygget op som fire 2-dages 
internatforløb og afsluttes således i vinteren 2021.  
De faglige foreninger er på uddannelsen repræsenteret med hver én repræsentant. Fra 
Logopædisk Forum er det Helle Märcher som deltager. Vi ser frem til at følge efteruddannelsen i 
Stammen.  
 
Socialstyrelsen 
Vi deltager fortsat i det omfang, det er muligt i Socialstyrelsens netværksmøder og andre tiltag.  

I juni måned fik vi en henvendelse fra Socialstyrelsen vedrørende, at de skal i gang med en 
revidering af forløbsbeskrivelsen for børn med verbal dyspraksi, som udkom i 2017. I forbindelse 
med revideringen er vi inviteret til at deltage med en repræsentant fra Logopædisk Forum. I den 
først udgave var foreningen -den gang som FTHF -repræsenteret ved undertegnede. Jeg har måtte 
meddele, at vi ikke kan deltage i det førstkommende møde, idet det er rammesat til samme 
fredag, som vi har kursus i Vingsted. Men med aflysningen af Vingsted efteruddannelseskursus, ser 
det forhåbentlig anderledes ud med at deltage. Viser det sig, at vi ikke kan få en repræsentant 
med fra foreningen, fordi tidsfristen er overskredet, vil vi stadig få alt materialet, som de øvrige 
mødedeltagere får. Desuden vil de fortsat gerne have skriftlige kommentarer, ligesom det er 
muligt at være i dialog med kontaktpersonen, hvis der er behov for at uddybe yderligere.  
 
Det betyder således også, at hvis I ude på PPR-kontorerne eller på jeres specialskole/gruppe har 
opmærksomheder ift., hvordan I tænker forløbsbeskrivelsen har været hjælpsom eller mangel på 
samme – eller noget helt andet, så hører jeg gerne fra jer.  
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Som regel inviteres vi som forening også årligt til at deltage i dialogmødet i forbindelse med den 
nationale koordinationsstruktur. Formål er at bidrage til, at der er det fornødne udbud af højt 
specialiserede indsatser og tilbud til borgere inden for det højt specialiserede social- og 
specialundervisningsområde. Det sker via dialog med de centrale interessenter og via 
vidensopbygning og monitorering af målgrupper. 
 
Høringen skal sikre og videreudvikle den højt specialiserede indsats på tværs af kommuner og 
regioner. Socialstyrelsen skal årligt tage stilling til behovet for nye udmeldinger. 
 
Socialstyrelsen annoncerer derfor hvert år en skriftlig høring, hvor vi som forening har mulighed 
for at komme med vores tilkendegivelser af, hvor der kan være behov for en central udmelding.  
 
I skrivende stund har jeg endnu ikke hørt fra Socialstyrelsen, men jeg tænker, at det vil ske i løbet 
af efteråret 2020. 
 
Det er altid givende at deltage i disse oplæg og en god mulighed for at blive adviseret og erhverve 
nye viden fra såvel den nationale koordination, og ikke mindst en mulighed for at networke og 
erfaringsudveksle med de øvrige foreninger og interessenter – og måske opleve, at vi kan etablere 
samarbejde med andre foreninger på det specialpædagogiske område. 
 

Synlighed af Logopædisk Forum 
 
De mange konstruktive og positive kontekster vi som foreninger indgår i, er alt sammen med til at 
skabe blik omkring vores profession, praksis, løn og ansættelsesvilkår og andre nye tiltag. Set i 
bakspejlet og i lyset af nedlukningen i foråret 2020, må vi konstatere, at det ikke er blevet til så 
mange helt nye kontaktflader som vi kunne ønske os.  
 
I Logopædisk Forum er vi aktuelt 6 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. I foråret valgte Ketty 
Martin af personlige årsager at udtræde af bestyrelsen. Der skal her lyde et kæmpe TAK af hjertet 
for den indsat som Ketty har budt ind med i Logopædisk Forums bestyrelsen. Det betød at Anni 
Mackenhauer 1. suppleant overtog Kettys bestyrelsespost. Desuden har vi i indeværende 
bestyrelsesår vi kørt med en vakant bestyrelsespost. Alle bestyrelsesmedlemmer yder deres 
bedste for at bringe logopædiens mange perspektiver på dagsorden, og løfter og omsætter de 
mange ideer på formidabel vis.  Det er klart, at det gør en forskel, om man er 7 eller 9 
bestyrelsesmedlemmer til at løfte bestyrelsens opdrag.  
 
Det skal derfor også være min opfordring herfra, at såfremt vi i fremtiden fortsat skal have en 
arbejdsdygtig og udviklingsorienteret bestyrelse, så er der også behov for, at medlemmerne 
melder deres kandidatur.  Jeg vil håbe at I vil tage min opfordring op med jeres kollegaer og 
overveje, om der er nogle blandt kollegerne, som kunne have mod til at give den en skalle i 
bestyrelsesarbejdet tegn. Har I behov for at vide mere om bestyrelsesarbejde, er I meget 
velkommen til at kontakte mig på mail: formand@logoforum.dk ellers på mobil: 2983 1211 
   
Internt i Logopædisk Forum  
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Økonomi 

Det er atter et år, hvor økonomien ser fornuftig ud. Bestyrelsen har været påpasselig med 
mødeaktiviteterne og generelt udgifter, og derfor ser foreningens drift fornuftig ud. Som tidligere 
år leverer Vingstedkurset et godt tilskud til foreningen, specielt de år, hvor det er velbesøgt. Vi 
forsøger at arrangere det, så kurset ikke kommer ud med et underskud, og tør heller ikke 
budgettere med en helt fuld sal og deltagere på alle værelser – og når vi så har deltagere 
indkvarteret på alle værelser, nogle dobbeltbelagte og endda kursusdeltagere på andre hoteller i 
området og et par enkelte deltagere, som tilbød at sove hjemme, så er der et pænt overskud på 
kursusdriften, som kommer foreningen til gode. Det var specielt kærkomment netop i 2019, hvor 
foreningen fejrede 50 års jubilæum og havde udgifter til en ekstraordinær jubilæumsdag og flere 
aktiviteter på Vingstedkurset for at markere jubilæet. Disse udgifter var ikke budgetterede og 
trods forbruget, ser det ud til, at foreningen kommer ud af året med fint skind på næsen. 
Regnskabet bliver præsenteret på generalforsamlingen. 

Kurser 
Årshjulet for kurser i Logopædisk Forum er at afholde et landsdækkende efteruddannelseskursus i 
Vingsted  og to -tre lokale kurser. Igen i år - er Vingsted efteruddannelseskursus 2020 fuldt booket. 
Desværre har omstændighederne omkring Covid 19 bevirket,  at vi i år hAR måtte aflyse 
efteruddannelseskurset i Vingsted. Programmet for 2020,  er sat på stand by og gennemføres på 
Vingsted 2021. Det er så dejligt, at vi hvert år kan samle omkring 200 logopæder fra det ganske 
land, og sammen kan sætte  fokus på den logopædisk faglighed. Der har ikke været afholdt lokale 
kurser i indeværende år 
 
Hjemmeside og nyhedsbrev 

Hjemmesiden har fået et nyt ”look” og der er blevet diskuteret og besluttet, hvad målet med 
hjemmesiden er. Grundlæggende er hensigten at tilbyde en platform for information til 
medlemmerne om foreningens virke, at give mulighed for digitale tilmeldinger til kurser. 

Vores blad TALE-HØRE-NYT er blevet digitaliseret og er nu tænkt som en integreret del af 
hjemmesiden.  

I den forbindelse søger vi en redaktør – en redaktør og ikke hjemmesideudvikler eller 
–programmør. Hvis man har interesse for det, kan man gå videre den vej, men ellers er det 
redaktør-tjansen der primært er behov for – altså INDHOLDSSIDEN og ikke FORMSIDEN. Meld dig 
gerne under fanerne til denne specifikke opgave og vær med til at grave informationer frem og 
sikre en faglig udviklende hjemmeside til kollegerne fra det ganske land.  

Foreningens mål er at implementere Nyhedsmails, når der er specifikke informationer, vi ønsker at 
dele med medlemmerne. Modtager man ikke disse Nyhedsmails, er det fordi vi ikke har den 
korrekte mailadresse til medlemmet, og så kan man enten indsende sin mailadresse til kassereren 
(kasserer@logoforum.dk) eller selv rette det til via hjemmesiden.   

Vi har også måttet sande, at der er grænser for, hvor opdateret og levende foreningshjemmesiden 
bliver, når der er mange opgaver at løse for bestyrelsen, som ikke specielt involverer 
hjemmesiden. Vi er ganske klar over, at der nemt kunne ske mere til gavn for foreningens 
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medlemmer, og derfor er der alle muligheder for at melde sig under fanerne og komme til at 
fungere som redaktør for foreningen.  

 
Medlemshenvendelser 

Det er altid positivt, at I som medlemmer henvender jer med dette og hint, hvilket også er 
gældende i indeværende år, og I skal endelig ikke holde jer tilbage med at kontakte os. Det være 
sig såvel med positive tilkendegivelser, eller hvis der er noget I undrer jer over, eller tænker kunne 
være mere optimalt. Husk, det er svært, at ændre på noget, man ikke er bekendt med. Vi hører 
også gerne om, hvad der sker i jeres respektive kommuner, og vi kan fortsat konstatere, at 
kommunerne ikke er harmoniserede, hvad angår tilgangen til den logopædiske support! Det er et 
tema, som jeg er helt klar over, kunne foldes langt mere ud, og jeg vil derfor opfordre jer til at 
bringe det op på generalforsamlingen, da det altid er givende at høre og drøfte med jer i plenum.   
 
Vi forsøger at behandle jeres henvendelser så hurtigt som muligt, og vil fortsat gerne kunne svare 
jer så uddybende som muligt, hvorfor svartiden nogle gange kan blive lidt længere. I fald der er 
behov for at sparre med en af DLF's konsulenter på det specifikke spørgsmåls område. Vi håber 
således fortsat på jeres tålmodighed til tider, og ellers betænk jer ikke på at tage kontakt til os 
telefonisk, hvis der er presserende behov for hjælp.  
 
Medlemstal 

Der sker løbende noget på medlemsfronten. Gennem de senere år har vi i stor grad fået nye 
medlemmer ved at arrangere interessante medlemskurser og ved at gøre Vingstedkurset til et 
medlemskursus. Alle deltagere har således været enten gamle medlemmer af foreningen eller er 
blevet meldt ind i foreningen for at kunne deltage. En del af disse medlemmer vælger så 
efterfølgende heldigvis at vedblive med at være medlemmer. Samtidig er der også mange 
medlemmer, som nærmer sig alderen, hvor man trækker - eller kan vælge at trække sig fra 
arbejdsmarkedet- og det gør, at der er en del ind- og udmeldelser. Konkret ser det således ud: pr 
1. januar 2018, 2019, 2020 har medlemstallet været henholdsvis ca. 460, 480, 440, og så er der en 
del (større) udsving i løbet af året, og netop i år, hvor Vingstedkurset udskydes pga. corona, og 
antallet af nye medlemmer i den forbindelse er på 60, så KAN det medføre et større fald i 
medlemsskaren, end vi har været vant til at se – men det vil tiden vise. 

Bestyrelsesarbejdet 
 
Vi må konstatere, at vi som enkeltstående bestyrelsesmedlemmer har meget på hjerte, og det 
afspejler fortsat bestyrelses-dagsordenen. Dette qua Helle og jeg bruger en del tid på at forberede 
dagsorden, så må vi erkende, at vi er en flok engagerede fagfolk, som brænder på forskellig vis for 
det logopædiske område. Og hvor er det bare dejligt, og også en smule stressende, når vi til tider 
kan se at tiden løber, og der fortsat at punkter på dagsorden, som skal nå at blive drøftet og 
besluttet. Heldigvis er vi alle fortsat fortrøstningsfulde og ved godt mod.  
 
Bestyrelsesmøderne har i indeværende år været forsøgt afholdt på såvel hverdage som lørdage. Vi 
må dog erkende, at det ikke er nogen let logistik. Hvad angår møderne i foråret, så har disse også 
været holdt virtuelt i bestyrelsesregi, hvilket har gjort os noget mere trygge med dette medie og vi 
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kan se, at det godt kan lykkes, når blot dagsorden punkterne ikke er for tunge. Det kræver en god 
dirigent, og her har Helle været super kompetent til at holde os alle til ilden og være vedholdende 
i, at vi bliver nødt til at være disciplinerede og respektere talerækken.  
 
Så uagtet corona eller ej, så er jeg helt sikker på, at det virtuelle møderum, vil vi helt sikkert også i 
Logopædisk Forum inddrage langt mere end hidtil. Det er fortsat min holdning, at det fysiske 
møde aldrig kan erstattes af det virtuelle.  Som landsforening har vi fortsat behov for at mødes til 
fysiske møder, da de store og tunge dagsordenspunkter fordrer en tættere kommunikation og 
autencitet. Ligesom vigtigheden af at kunne afkode hinandens kropssprog og mimik, som dét der 
også er med til at skabe forståelse for vores holdninger og hjerteblod til det drøftede.  
 
Bestyrelsesmøderne afholdes altid i en god atmosfære med højt til loftet, og med respekt for 
vores forskellighed og betydningsfulde debatter som grundlag for vores fælles arbejde i 
bestyrelsen. Ofte er det i fællesskabet, vi finder nye synsvinkler, som vi ikke ville have kommet 
frem til alene. Dette ser vi som en uomtvistelig platform for at kunne opnå de bedst mulige 
processer og resultater med bestyrelsens arbejde. 
 
Afslutningsvis må vi notere, at det igen har været et virke-lystent år og på samme tid et meget 
anderledes år. Forårets corona-pandemi har gjort, at meget har været usikkert og omskifteligt, og 
vi må konstatere, at vi fortsat må være klar på at være omstillingsparate overfor, hvordan vi 
navigerer i tiden fremover, hvad angår vores tilgang til foreningsopgaver og kursusaktiviteter, som 
til tider sandsynligvis kommer til at ske på afstand af hinanden.    
 
Et stort bifald til de siddende bestyrelsesmedlemmer, hvor alle har bidraget og løftet i flok – og 
selvom der ikke altid er samklang om, hvad og hvordan vi skal behandle dette og hint, så er det 
altid med hjerte for opgaverne og med lyst og interesse for hinandens samvær, når vi mødes til 
bestyrelsesmøder. – TAK til alle jer medlemmer for samarbejdet i gennem året.   
 
 
 
På vegne af Logopædisk forums bestyrelse  
Formand 
Sanne Weisbjerg Vilstrup 
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