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Sommerhilsen
Solen er endelig begyndt at vise sin styrke, og sommerarrangementer på arbejdspladserne er ved
at finde vej. Ja, for det hører sig jo til, sådan inden vi rigtig kan finde vej til den velfortjente
sommerferie.
Og velfortjent, tænker jeg, vi godt kan blive enige om, at sommerferien også er i år.
Denne vinter, forår og nu sommer, er den første helt almindelige uden restriktioner i to år, og ikke
desto mindre, så føles Corona allerede langt væk.
Personligt så syntes jeg godt, at jeg har kunnet mærke, at man med to år, hvor flere opgaver har
set anderledes ud – er blevet løst på andre måder - har betydet, at der er en del opgaver, der
efterfølgende har skabt en større kompleksitet.
Og mange af de kontekster, hvor man som fagprofessionelle igennem de sidste par år
udelukkende har kunnet mødes på de virtuelle planforme, har betydet, at noget i et vist omfang
har været “sat lidt på pause”, hvilket har medført, at der i dette forår har været mange fysiske
tiltag med store dagsordner, der har skullet “indhentes”. Jeg har i alt fald godt kunnet mærke, at
der er blevet presset en del mere ind i kalenderen.
Så jo, sommerferien er velfortjent.
Noget af det jeg tænker bliver interessant at høre om – sikkert først på den anden side af den
velfortjente sommerferie, er selvfølgelig, hvordan det forholder sig med kortlægningen af PPR. Og
spændende bliver det, om der også bliver givet nogle konkrete løsninger på de mange problemer
PPR som organisation er udfordret af.
Jeg ved ikke om I har været interviewet eller haft besøg eller blevet kontaktet på anden vis
vedrørende kortlægningen af PPR? Ja, så hører jeg gerne om det, for jeg tænker, der længe har
været stille – alt for længe - set i lyset af, at kortlægningen gerne skulle lanceres ved årsskiftet.
”Mellemformer” er også en dagsorden som lige nu fylder i kommunerne, og særligt i lyset af de
økonomiske aftaler, er dette tiltag ikke blevet mindre interessant at sætte skarpt lys på.
Altså ”mellemformer”, således indkredset til et undervisningstilbud, der tilrettelægges under
folkeskoleloven, og som styrkes af tæthed og fleksibilitet mellem den almene undervisning og
specialundervisningen i folkeskolen.
Jeg mener også, at dette tiltag er interessant for bestyrelsen i Logopædisk Forum at blive klogere
på. Det være sig, hvor meget I i PPR-organisationerne er involveret i / medansvarlige for i forhold
til undervisningstilbud i samarbejde med lærerne og pædagogerne?
Og hvordan med logopæderne ansat på specialskolerne, hvordan er I, en del af disse tiltag?
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Og så er der OK 24, som også kræver alle medlemmers opmærksomhed: Bliver I som øvrige
medlemsgrupper i kredsene inddraget, når der tages de første tiltag på dette efter sommerferien.
Vi i bestyrelsen og i samarbejde med de øvrige specialpædagogiske foreninger i Samrådet, vil
naturligvis have en særlig opmærksomhed her på. Vi har derfor i Samrådet inviteret formand for
overenskomstudvalget med til det kommende samrådsmøde den 9.9.2022. Jeg vil derfor også
gerne høre fra jer, hvis I har indspark til, hvad der er vigtigst at have af ønsker til de kommende
overenskomstforhandlinger.
Som altid når vi befinder os på denne tid af året, hvor vi spejder mod sommerferien, ja så er det
også, at vi har øje for, at på den anden side af ferien, venter Vingsted efteruddannelseskursus,
som ligeledes indbefatter den årlige generalforsamling.
Som I kan læse i Nyhedsmailen, så er der forsat ledige pladser til efteruddannelseskurset, så hold
dig ikke tilbage med at få sendt din tilmeldingen. HUSK at få din/ dine kollega med til tre
spændende og faglige dage. I bestyrelsen glæder vi os til, at vi ses i Vingsted fra den 22.9 –
23.9.2021, og til den ordinære generalforsamling den 21.9.2021
Som bekendt er der også valg til bestyrelsen, og det er her jeg gerne vil have, at I retter jeres
opmærksomhed hen lige nu:
På valg i år er som altid forkvinden, og jeg vil gerne tilkendegive, at jeg modtager genvalg.
Derudover er der valg til tre bestyrelsesposter for en toårige periode, hvor nuværende
bestyrelsesmedlem og medlem af kursusudvalget Niels Christoffersen er på valg, og modtager
genvalg.
Karin Elmhøj Pedersen, sekretær, redaktør og medlem af medieudvalget er på valg og modtager
ikke genvalg.
Mette Falk Petersen, bestyrelsesmedlem og medlem af kursusudvalget er ligeledes på valg.
Af personlige årsager modtager begge ikke genvalg. Det er altid trist og ærgerligt, når gode kræfter
må forlade bestyrelsen. Tak til Karin og Mette for deres store indsats i bestyrelsens udvalg.
Ligeledes er der valg til 1. og 2. suppleantposterne.
Derfor er der nu mulighed for at byde sig til i forhold til bestyrelsesarbejdet i Logopædisk Forum.
Jeg håber, at der er mange derude, der brænder for at gøre en forskel sammen med den øvrige
bestyrelse i Logopædisk Forum for medlemmernes faglige, økonomiske og tjenstlige vilkår. Er du
interesseret i at høre mere om bestyrelsens arbejde og de forskellige funktioner, er du meget
velkommen til at kontakte undertegnede på formand@logoforum.dk
Jeg vil afslutningsvis ønske jer alle en fremragende og velfortjent sommerferie, når I rammer den
inden så længe. Husk at nyde den i fulde drag, så I er fulde af overskud og positiv energi, når
arbejdet igen kalder til august.
Og så vil jeg i den grad glæde mig til at mødes med jer på Vingsted til september.
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Med ønske om en skøn sommer…
Nu kommer fuglene igen
Og lyset vælter pludselig ind
Det kommer gennem alle sprækkerne
Lyse nætter er tilbage …
Sanne Weisbjerg Vilstrup
Forkvinde for Logopædisk Forum

