
Logopædisk Forum - Skriftlig beretning 2021 

Indledning
I Logopædisk Forums’ bestyrelse glæder vi os til at se jer til generalforsamlingen, hvor det i år er
muligt at mødes fysisk og vi 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 og specialpædagogisk miljø med samvær på tværs af logopæder fra landets
PPR’er, specialskoler og kommunikationscentre m.fl. 
● videndeling og fokus på aktuel logopædisk viden og udvikling 
● kultur og traditioner 
● medlemmernes optimale chance for at opleve den samlede bestyrelse 
  
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 ultimo august 2021   

Forslag til Forretningsorden 

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

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

3. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden.

4. 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.

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

6. 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. Træffes en sådan
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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.

7. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer i
hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes under afstemning.

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

9. 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.

OK 21 – udmøntning af generelle lønstigninger og kvalifikationstillæg til ikke
læreruddannet ansat som lærer i PPR 

I foråret 2021, helt præcist den. 19. april 2021 sluttede urafstemningen i Danmarks
Lærerforening, hvor 85,75 procent stemte ja og 14,25 procent nej til overenskomsten for april
2021 til marts 2024. En positiv nyhed, der kom på den følgende dag, hvor der ellers havde været
frygt for, at vi skulle imødegå en reallønsnedgang grundet corona-pandaminen. Forliget
resulterede i mindre generelle lønstigninger på 5,29 procent over de næste tre år. Derudover
løfter forliget også nogle af medlemmerne i Logopædisk Forum, som er ansat fx i PPR. Det gælder
logopæder, der i aftalen er kategoriseret som Ikke læreruddannede ansat som lærere i PPR.

Med andre ord vil det sige, universitetsuddannede audiologopæder, logopæder med
pædagogbaggrund ansat i PPR på læreroverenskomst. Her ydes efter 4 års ansættelse som lærer i
PPR et kvalifikationstillæg uden fuldt gennemslag på 17.400 kr. Overenskomstens § 6, stk. 3
gælder uændret. 

Ligeledes betød forliget, at frit-valgs-ordningen blev hævet fra 0,83 procent til 1,38 procent. Det
nødvendiggør selvfølgelig en fremadrettet drøftelse om, det er den rigtige måde at prioritere
midlerne på. Vi så hellere, at det gik til kollektiv løndannelse gennem fx et ekstra løntrin eller
flere feriedage.

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres 2021

Den ordinære kongres i Danmarks Lærerforening afvikles i år fra den 2. oktober til den 4. oktober
2021 i Tivoli kongrescenter. Som optakt til kongressen vil der mandag den 1. oktober være oplæg
og temadrøftelser for de delegerede.
Jeg vil opfordre jer til at følge med på DLF’s hjemmeside, hvor I bl.a. vil kunne finde
dagsordenspunkterne samt på Folkeskolen.dk. I vil også på selve kongresdagene kunne følge med
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i, hvad der sker, såvel som der vil blive live-streamet fra kongressen. Ét er sikkert, det bliver
væsentlige og signifikante debatter og beslutninger, der skal drøftes og tages stilling til. 

De mindre medlemsgrupper er ofte medlemsgrupper, hvor der ikke er mange delegerede fra,
hvormed det er sparsomt med indlæg fra disse medlemsgrupper. Det er trods alt fortsat vigtigt, at
vores løn- og ansættelsesvilkår, såvel som den specialpædagogiske- og inklusionsdagsorden bliver
italesat på kongressen, da vi trods alt er mange mindre medlemsgrupper, hvis kerneopgaver er
koncentreret om disse områder.

Derfor skal der også lyde en opfordring herfra til, at I tager fat i jeres kreds eller i undertegnede,
såfremt der er opmærksomheder og/eller problematikker set fra jeres optik, der er vigtige jf.
kongres dagsorden bliver bragt videre til kongressen. Byd også gerne ind på generalforsamlingen
eller kontakt mig, så jeg kan tage det med videre i hovedstyrelsen. 

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 hovedstyrelse 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 Danmarks Lærerforening, 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 også måtte afvikle de fleste af vores møder virtuelt, qua corona ikke har
gjort det forsvarligt og muligt at mødes fysisk. Det har på ingen måde gjort samråds-møderne
mindre væsentlige, og der har i den grad været energi og engagement i vores drøftelser. I vores
drøftelser i Samrådet har vi bl.a. været omkring temaer som mellemformer, Co-teaching, NEST i
dagtilbud, OK 21 for de specialpædagogiske foreningers medlemmer, såvel som PPR-netværk på
Folkeskolen.dk og herunder planlægning af blogger-kursus for foreningernes medlemmer, hvilket
bliver afviklet i efteråret 2021. Dette tiltag vil blive annonceret i nyhedsmailen i september. 

Der skal fortsat være en opfordring til, at erindre jer medlemmer om, at I meget gerne må
bidrage med indlæg fra jeres hverdag på PPR-netværket på Folkeskolen.dk. 
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Det er journalist Henrik Stanek, som er tilknyttet PPR-netværket, og ham er I altid velkommen til
at kontakte, hvis I har et særligt fagligt tiltag, som det er værd at dele med medlemmerne i
Danmarks Lærerforening m.fl.  – forstået som en artikel på Folkeskolen.dk.  

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. Derudover inddrages gruppe 1 foreningerne
forud for krav-opstillingerne til overenskomstforhandlingerne med vores indspark til kravene.

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. Møderne for de faglige foreninger
har i det forgangne år kun været gennemført virtuelt en gang som konsekvens af Covid-19.

ALF & FUA

Samarbejdet mellem Logopædisk Forum og ALF og FUA har ligeledes i år været præget af, at vi
ikke har haft mulighed for at mødes fysisk. Det er alligevel blevet til nogle virtuelle møder.
Møderne er fortsat repræsenteret på formand/forkvinde niveau. Og selvom det ikke er blevet til
så mange møder som tidligere, mens det endnu var muligt at mødes fysisk, så er der dog sket lidt.
Fokus har været på foreningernes fælles skriftlige henvendelse til Danmarks Lærerforening,
omkring Skævheder i den Logopædiske profession, der ligeledes er blevet omtalt i sidste års
beretning. I stedet for at henvende os til uddannelsesministeren, vurderede vi, at det nok var
mere relevant, at lade vores opmærksomhed gå via DLF, som den faglige organisation.
Tilbagemeldingen fra DLF er, at det er Danmarks Lærerforenings holdning, at understøtte, at
lærere kan videreuddanne sig som logopæder på diplomniveau med en professionsuddannelse.
Og at DLF samtidig organiserer kollegaer, der ansættes i lærer- og konsulentstillinger uanset deres
uddannelsesbaggrund. De fleste af medlemmerne i DLF med en logopædisk uddannelse er ansat i
PPR eller på specialskole, og da man som faglig organisation er meget opmærksom på, at der er
behov for specialister tæt på praksis i skolen, er det ikke umiddelbart i foreningens interesse, at
understøtte autorisation. 
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Vi er fortsat i dialog med DLF, idet det er væsentligt, at få drøftet de opmærksomheder vi ser med
to så forskellige uddannelser, niveauer og forudsætninger for at blive optaget på uddannelserne
og ikke mindst hvordan vi løser den problematik der er, i forhold til hvem der kan ansættes i
logopæd stillinger og mangel på samme. Det er aftalt, at der vil blive rammesat et møde med DLF,
Logopædisk Forum og ALF (herunder FUA som snart lukker ned som forening og slår sig sammen
med ALF) i løbet af efteråret 2021. 

Stammeforeningen – (FSD)

Det årlige kursus for fagfolk på stammeområdet som Stammeforeningen afvikler i samarbejde
med Logopædisk Forum, ALF og FUA, var planlagt til at være afholdt i Jelling den 3. november og i
Taastrup den 4. november 2020 med emnet Intervention over for skolebørn i alderen 7-13 år, der
stammer. Det blev på grund af corona-restriktionerne flyttet og forventes at blive afholdt den 9.
november 2021 på University College Lillebælt, og den 10. november 2021 Københavns
Professionshøjskole.

I sidste års beretning kunne jeg skrive, at det er lykkes at få oprettet en stamme-efteruddannelse i
et samarbejde mellem Stammeforeningen og de logopædiske foreninger som
sparrings-foreninger. 
Efteruddannelsen startede op i efteråret 2020. Det første modul, som det eneste i 2020, blev
afholdt som planlagt i september 2020. Anden og tredje modul blev på grund af
corona-restriktioner ændret og er i stedet blevet gennemført i foråret 2021. Sidste og fjerde
modul afholdes d. 6. og 7. september. Alle moduler i Stamme-efteruddannelsen er blevet afviklet
som fire 2-dages internatforløb på Danhotel i Fredericia. De logopædiske foreninger er på
uddannelsen repræsenteret med hver én repræsentant. Fra Logopædisk Forum er det Helle
Märcher, som har deltaget. God repræsentation fra hele landet, hvilket er positivt og er med til at
etablere netværk og viden om, hvordan man som logopæder går til opgaveløsningen. Det er en
uddannelse, hvor man bliver klædt godt på til at løfte denne opgave, uagtet om man
udelukkende arbejder med børn og unge med stammen, eller man med jævne mellemrum har
elever med stammeproblematikker.

Der har været 21 logopæder, som har deltaget i indeværende år på stamme efteruddannelsen,
hvilket klart vidner om, at der blandt logopæder er et behov for mere viden om stammen. Derfor
er der også lagt op til fra arbejdsgruppen for stamme efteruddannelsen, og som har foreslået
Logopædisk Forum, Audiologopædisk Forening og Stammeforeningen, at der bliver afviklet et nyt
forløb af stamme efteruddannelsen. I skrivende stund har der endnu ikke været deadline for
foreninger at melde tilbage med deres tilkendegivelse til dette. Hvilket dog forventes, at der er
opbakning til. Der er flere gode grunde til, hvorfor arbejdsgruppen lægger op til, at der
gennemføres endnu et efteruddannelsesforløb: 

● Det nuværende forløb er gået fint på den måde, at deltagerne har været meget tilfredse
med de indtil nu afholdte tre første moduler af efteruddannelsen, på trods af de gentagne
udsættelser på grund af corona.
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● Der er allerede en halv snes logopæder, der har vist interesse for at deltage i stamme
efteruddannelsen.

● Alle undervisere har tilkendegivet, at de er villige til at undervise igen i et forløb fra første
halvår af 2022. 

● Ja, og så som jeg allerede har nævnt, er der et kæmpe behov for efteruddannelse på dette
område. 

Socialstyrelsen
Vi deltager fortsat i det omfang, det er muligt i Socialstyrelsens netværksmøder og andre tiltag. 

Som regel inviteres vi som forening årligt til at deltage i dialogmødet i forbindelse med den
nationale koordinationsstruktur. Formålet er at bidrage til, at der er det fornødne udbud af højt
specialiserede indsatser og tilbud til borgere inden for det 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 2021.

Det er altid udbytterigt, 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 få en oplevelse af,
at vi kan etablere samarbejde med andre foreninger på det specialpædagogiske område.

Synlighed af Logopædisk Forum

Foreningen har heldigvis også i år indgået i værdifulde og aktuelle sammenhæng, der er med til at
skabe blik for vores profession, praksis, løn og ansættelsesvilkår og andre nye tiltag. I lyset af den
fortsatte delvise nedlukning i 2020 og 2021, må vi konstatere, at det ligesom sidste år, ikke er
blevet til helt så mange nye kontaktflader, som vi kunne have ønsket. 

Ved Generalforsamlingen i 2020, havde Logopædisk Forum den glæde at få endnu et
bestyrelsesmedlem valgt ind i bestyrelsen, Karin Elmhøj Pedersen. Det betyder, at i indeværende
bestyrelses år har bestyrelsen bestået af 7 bestyrelsesmedlemmer, en suppleant som af
personlige årsager ikke har haft mulighed for at bidrage så meget i bestyrelsesarbejdet, samt en
vakant suppleant-bestyrelsespost.

Alle bestyrelsesmedlemmer har præsteret deres bedste for at sætte faglighedens mange
synsvinkler på dagsordenen, og løfter og omsætter de mange ideer på blændende vis. Det er
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tydeligt, at det gør en forskel, om man er en fuld bestyrelse til at løfte bestyrelsens opdrag, eller
en bestyrelse med vakante poster. Vores bestyrelsesmedlem igennem 21 år, Ole Wriedt, har
grundet personlige årsager, valgt at udtræde af bestyrelsen ved den forestående
generalforsamling den 22.september på Vingsted. Ole har gennem sin tid i bestyrelsen bidraget
med en stor indsats, bestridt et utal af poster, besidder stor viden om foreningens arbejde og
historie. Der skal lyde et kæmpe TAK af hjerte for den store indsats som Ole har bidraget med i
foreningen. Derfor bliver det også et stort savn for Logopædisk Forum med Ole’s udtræden af
bestyrelsen. 

Skal Logopædisk Forum også i fremtiden fortsat være en arbejdsduelig og udviklingsorienteret
bestyrelse, er der behov for nye bestyrelsesmedlemmer, så bestyrelsen bliver fuldtallig. Derfor
skal der lyde en opfordring til, at I medlemmer melder jeres kandidatur. Vi håber, at I vil tage
invitationen op med jeres kollegaer og overveje, om der er nogle blandt kollegerne, som kunne
have mod på at byde ind med jeres kompetence i bestyrelsen. Har I behov for at vide mere om
bestyrelsesarbejdet, er I meget velkommen til at kontakte Sanne på mail:
formand@logoforum.dk eller på mobil: 2983 1211

Internt i Logopædisk Forum 

Økonomi - kassererens indspark 

Overordnet set bærer året præg af at blive et år, hvor foreningen/bestyrelsen skulle finde        ud
af at arbejde med Covid-19, som en med/modspiller og finde nye samarbejdsmåder og
mødeformer. Det afspejler sig på forskellig vis i regnskabet. Det mest åbenlyse er selvfølgelig
Vingstedkurset og de gratis kurser for medlemmerne. Vingstedkurset blev udskudt til 2021 og
ikke gennemført som planlagt i 2020 og gratis-kurserne, der planlægges på flere lokalisationer
rundt om i landet blev bremset og opstod i 2021 som webinarer. 

Mange nåede selvfølgelig at tilmelde sig Vingstedkurset, inden udskydelsesbeslutningen blev
truffet og en del kommuner valgte at trække pengene hjem igen, og en ganske stor del valgte at
lade indbetalingerne stå. Det har ikke umiddelbart indflydelse på regnskabet i 2020, da pengene
jo blot opbevares på foreningens konto, indtil de kommer i brug til oktober 2021. Det kan
derimod ses, at der er sædvanlige udgifter på nogle af Vingstedkursets poster, fx
planlægningshonoraret, og at der slet ikke er indtægter på posterne. Der er heller ikke det
sædvanlige mindre overskud fra Vingstedkurset, som opstår, fordi Vingsted-gruppen ikke
planlægger med et helt udsolgt kursus, og så opstår der et mindre overskud, som bidrager til
foreningens drift. Dette medfører, at regnskabet viser et underskud for 2020, som er større end
sædvanligt. Foreningens økonomi lider dog ikke den store overlast ved det, og da det er en
situation, som forhåbentlig ikke er vedvarende og fortløbende, er det ikke et større problem.

Kursusudvalget

Året 2020 blev på alle måder et år som vi aldrig før har prøvet i kursusudvalget.
Vi havde annonceret et spændende 3 dages efteruddannelseskursus i Vingsted i september, men
som I alle ved, ville Covid 19 noget andet. Vi havde fuld tilmelding og ca. halvdelen valgte at lade
deres tilmeldinger overføre til 2021. Det var vi glade for, da det fortalte os, at emne og temaer var
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velvalgte. Vi ville omvendt gerne leve op til at afholde de gratis lokale medlemskurser og det blev
en positiv succes, selv om det blev afholdt som webinar i april og maj 2020. 

Vi valgte to vidt forskellige temaer, der på hver deres måde berørte og skulle være med til at
skabe inspiration/eftertænksomhed i den logopædiske hverdag.  Det først webinar i april var: Leg
med sproglyde – styrk børnenes sproglydsopmærksomhed Med fokus på logopædens rolle i
implementering af en kommunal sprogindsats i dagtilbud ved Marie Poulsen Riis Debatoplæg: Vi
logopæder har kompetencerne til at styrke alle børns sprogudvikling – både de individuelle børn
med sprogvanskeligheder, som vi kender i PPR-regi, og gruppen af børn med normal
sprogudvikling.

Det andet oplæg blev afviklet i maj 2021, hvor emnet var: Core Vocabulary i praksis ved
Audiologopæd Maria Grundtvig (Min Kusine Maria) I dette oplæg blev der fokuseret på, hvordan
man helt praktisk planlægger og udfører et interventionsforløb med metoden.
Oplægsholderen gennemgik kort ‘Hvorfor’ og ‘Hvem’. Hvorefter resten af oplægget fokuserede på
‘Hvad’ og ‘Hvordan’.

Mediegruppen

Medieudvalget blev oprettet i 2019, og har efter konstitueringen i forbindelse med sidste
generalforsamling fået nye medlemmer. Oprettelsen af udvalget har været en måde at skabe
større sammenhængskraft mellem funktionerne: redaktør, webmaster, nyhedsmail og FB.
Endvidere har formålet med medieudvalget været et opmærksomhedspunkt ved hvert møde,
hvor der har været drøftelser om, hvordan Logopædisk Forum kan blive mere synlig både for
medlemmerne og i tilgangen af nye medlemmer. Desuden har der været fokus på, hvilket medie
Logopædisk Forum skal anvende som kommunikationsplatform/er til vores medlemmer og
omverden i øvrigt. 

I denne drøftelse har udvalget også gjort sig overvejelser om, hvor aktive det er muligt for
bestyrelsen at være f.eks. på Facebook, Twitter, Instagram, som bloggere (f.eks. bruge
”Folkeskolen” mere). Vi er endnu ikke i mål med drøftelserne, men på vej. 

Yderligere har udvalget drøftet foreningens logo, først i medieudvalget og dernæst i bestyrelsen,
og det er besluttet, at logoet bevares i sit nuværende udtryk. 

Vi har fokus på, at vi gerne vil styrke og skabe større synlighed – ligeledes på de logopædiske
uddannelsesinstitutioner. At få tydeliggjort de kanaler vi bruger til at ”brande” den logopædiske
praksis.  

Nyhedsmailen ser vi, såvel medieudvalg som bestyrelsen, som en vigtig informationskanal til
medlemmerne. Udarbejdelse af nyhedsmailen er en central opgave for medieudvalget i tæt
samarbejde med bestyrelsen. Det være sig information om kurser, webinar, link til forkvindens
klumme, nyt om diverse logopædiske tiltag, og ikke mindst de primære informationer om det
årlige Vingstedkursus.

Medieudvalget har også ”kig” på foreningens hjemmeside, og på hvordan den fortløbende kan
optimeres og imødekomme såvel medlemmernes, bestyrelsen og øvrige brugers behov. Vi vil
gerne, at hjemmesiden bliver en god vidensbase og bindeled mellem Logopædisk Forum og
medlemmerne samt øvrige, der finder det logopædiske fagområde interessant. Det er et stort
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mål, som kun kan lykkes ved, at det sker og styrkes ved fælles indsats – i et aktivt samarbejde
mellem den logopædiske virkelighed og Logopædisk Forum. 

Som faglig forening under DLF, har vi hele tiden som medieudvalg øje for, hvordan vi kan
understøtte og bidrage til PPR-netværket på Folkeskolen.dk. Et netværk som giver mulighed for,
at styrke og informere om, hvad der rører sig af tiltag både praksisnært som videnskabeligt inden
for PPR-området rundt om i kommunerne.

Som I kan læse, har medieudvalget fortsat opgaver at tage sig til i det kommende år! 

Medlemshenvendelser

Det er altid positivt, at I som medlemmer henvender jer med dette og hint, hvilket også er
gældende i indeværende år, hvor der ellers har været nok at forholde sig til på egen arbejdsplads
qua corona-restriktioner, og I skal på ingen måde holde jer tilbage med at kontakte os. Det være
sig såvel med positive tilkendegivelser, noget I undrer jer over, eller tænker kunne være mere
optimalt. Husk, det er svært for os som forening, at ændre på noget, vi ikke er bekendt med. Vi
hører også gerne om, konkrete tiltag i jeres respektive kommuner, og ikke mindst i lyset af, at
kommunerne ikke er harmoniserede, er tilgangen til den logopædiske support langt fra ens! Det
er et tema, som jeg er helt klart tænker, ligge mange af jer på sinde, og kunne foldes langt mere
ud.  Jeg vil derfor opfordre jer til at folder jeres syn dette mere ud 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 DLF's konsulenter på det specifikke område. Vi håber således fortsat på
jeres overbærenhed til tider, og ellers betænk jer ikke på at tage kontakt til os telefonisk, hvis der
er presserende behov for hjælp. 

Medlemstals-udviklingen 2020

Der har været den sædvanlige korrespondance med gamle og nye medlemmer omkring ind- og
udmeldelser. Som det kan læses af tallene og ses af grafen, er der et fald i april-maj. Det skyldes,
at kontingent-opkrævningen er sendt ud og en del af de, der ikke ønsker fortsat medlemskab,
skriver, at de gerne vil meldes ud. En stigning og efterfølgende et fald omkring juni og juli måned
skyldes, at en del vælger at indmelde sig forud for at tilmelde sig Vingstedkurset, og i tallet kan
også læses de, som vælger at tilmelde sig kurset som nye medlemmer – de bliver jo også
indmeldt i foreningen, som almindelige medlemmer. At Vingstedkurset 2020 blev udskudt betød
alligevel, at en del nye medlemmer, som ønskede at deltage i kurset ikke dukkede op som
medlemmer, og dette har selvfølgelig bidraget til det dalende medlemstal. Det efterfølgende fald
skyldes, at kassereren tager konsekvensen efter at have sendt et par påmindelser/rykkere, til de
medlemmer, som ikke har indbetalt kontingentet. Der er desuden stadig hvert år en pæn del af
medlemsskaren, som trækker sig fra arbejdsmarkedet via efterløn, selvpensionering eller pension
eller skifter til andre arbejdsfunktioner, hvor et medlemskab af Logopædisk Forum ikke synes
relevant.
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Bestyrelsesarbejdet

Vi må notere, at vi som enkeltstående bestyrelsesmedlemmer har meget på hjerte, og det
afspejler fortsat bestyrelses-dagsordenen. Dette qua Helle og jeg bruger meget tid på at
forberede dagsorden, så må vi sande, at vi er en flok engagerede fagfolk, som brænder på
forskellig vis for det logopædiske område. Og det er rigtig dejligt, og samtidig en anelse
stressende, når vi kan konstatere, at tiden løber, og der fortsat er punkter på dagsorden, der skal
behandles og besluttes. Positivt er det, at alle i bestyrelsen fortsat er standhaftige og ved godt
mod. 

Bestyrelsesmøderne har frem til maj 2021 været afholdt som virtuelle møde. Det har også
betydet, at vi måtte erkende, at det ikke har være muligt at holde møde af mere end 3 – 4 timers
varighed. Derfor var det også positivt og helt fantastisk skønt, da vi den 28. maj kunne mødes på
Vandkunsten til et fysisk møde. Med den politiske beslutning om, at COVID 19 fra den 10.
september 2021 ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, må vi formode, at vi
igen kan mødes til flere fysiske møder end, hvad der var muligt i 2020. Der er ingen tvivl om, at de
virtuelle møder også er kommet for at blive, og det vil også være gældende i Logopædisk Forum,
hvor jeg kan forestille mig, at udvalgsmøder fremadrettet nok vil foregå på dette medie, mens
bestyrelsesmøderne vil være dem, der prioriteres at være med fysisk fremmøde. Og dette vil der
selvfølgelig findes en form for, når bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen den
22.9.2021.

Bestyrelsesmøderne i Logopædisk Forum har altid haft tradition for, at være møder med højt til
loftet og med respekt for vores forskellighed, og med plads til magtpåliggende drøftelser som
fundament for vores fælles arbejde i bestyrelsen. Ofte er det i fællesskabet, vi finder nye
synsvinkler, som vi ikke ville være 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 bemærke, at det igen har været et energifyldt år og på samme tid et meget
anderledes år. De mange corona-restriktioner og lokale nedlukninger har tydeligvis været med til,
at vi fortsat har måttet se i øjnene, at omstillingsparathed er blevet et nøgleord, som vi også
fremadrettet må navigere ud fra, både hvad angår foreningsopgaver som kursusaktiviteter. 
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Sluttelig på denne skriftlige beretning skal der lyde en hjertelig applaus til de siddende
bestyrelsesmedlemmer, hvor alle har bidraget og løftet i flok – og selvom der ikke altid er
harmoni om, hvad og hvordan vi skal behandle det ene og andet, så er det altid med hjerte for
sagen og med lyst og optagethed for hinandens samvær, når vi mødes til bestyrelsesmøder –
desuagtet om det har været virtuelt eller fysisk. TAK til alle i bestyrelsen og til jer medlemmer for
samarbejdet gennem året.  

På vegne af Logopædisk Forums bestyrelse 

Forkvinde
Sanne Weisbjerg Vilstrup
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