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Nytt styre!
Randi Fosser, leder
Utdannet logoped i
Oslo 1992. Mangeårig
praksisveileder for
studenter fra UiO inQHQVSUnNRJWDOHÁ\Wvansker. Tidligere leder
av Logopedtjenesten
i Oslo. Medforfatter av NLLs bok:
«Norsk Logopedi ved tusenårsskiftet».
Regionslagsleder i Oslo i seks år.
Styremedlem nasjonalt fra 2002, de siste
seks årene som kasserer. CPLOL-delegat
fra 2004-2006 og 2010-2012. Arbeider
som logoped i PPT i Oslo. Noe privat
praksis i tillegg. Erfaring fra organisasjonsarbeid som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Skulle gå til anskaffelse av
en hyggelig liten hund, men ble leder av
NLL i stedet.
Elisabeth Berg, nestleder
Elisabeth arbeider som
lektor og logoped i
videregående skole i
Tromsø, og en dag i
uka i logopedisk praksis
ved Ishavsklinikken i
Tromsø. Elisabeth har
10 års erfaring fra grunnskole og har
siden 1990 arbeidet i videregående skole.
Eli Tendeland, kasserer
Eli var tidligere vår
dyktige sekretær og er
nå kasserer. Hun har
en variert sang- og
musikkutdanning og
tok logopedutdanning
på Sandane i perioden
2000-2002. Avsluttet mastergrad våren
2009 med masteroppgave om læreres
opplevelse av logopedbehandling ved
funksjonelle stemmevansker. Hun har
undervist i voksenopplæringen siden
1987. Arbeider fra 2002 som logoped
i avdeling for spesialundervisning for
voksne ved Kongsgård skolesenter,
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løses. Det var travle dager med tett program i vakre omgivelser. Takket være
mange personers innsats, gikk det bra denne gangen også. Jeg tenker spesielt på
fagutvalget og den lokale arrangementskomitèens arbeidsinnsats både før, under
og etter arrangementet. Takk til alle som gjorde oppholdet til en faglig og sosial
happening!
Mange nye har kommet til i utvalg, råd og i styret. Jeg benytter denne anledningen til å presentere NLLs styre som ble valgt i Bergen.
hovedsakelig med funksjonelle og
nevrologiske stemmevansker, dysartri og
afasi. Var med i arrangementskomitéen
for LM-2006 i Kristiansand og ble da
valgt inn som vararepresentant i styret
for to år. Ble styremedlem ved LM-2008
i Trondheim.
Bjørg Tulluan Sve, sekretær
Bjørg er opprinnelig
trønder, men er bosatt
på Stranda, Sunnmøre.
Hun driver en privat
praksis med arbeid
i egen kommune og
nabokommunen og har
tidligere arbeidet ved Ålesund sjukehus
som logoped i rehabiliteringstjenesten.
Utdannet logoped på Sandane i 1996, og
har senere tatt en master i yrkesretta spesialpedagogikk. Bjørg har erfaring som
regionslagsleder i Møre og Romsdal.
Marit Petersen Oftedal, styremedlem
Marit er logoped med doktorgrad i
spesialpedagogikk. Hun
har erfaring fra skole,
spesialskole, PPT og
høgskole/universitet.
Hun var tidligere tilsatt
ved Lesesenteret (SiU)
i 15 år, der både undervisning, kursvirksomhet, utviklings- og
forskningsarbeid m.m. var blant hennes
arbeidsoppgaver med fokus på språk,
lesing, lesevansker/dysleksi og pedagogiske tiltak.
Arbeider nå ved PPT-kontoret i Time
kommune, noe som har blant annet har
gitt anledning til å utprøve et forskningsbasert lesetreningsopplegg, som mange
svake lesere ser ut til å ha god nytte av.

Bjarte Lie, varamedlem
og Web-redaktør
Bjarte tok logopedutdannelse desentralisert fra Høyskolen i
Bergen i Stavanger
-97/98 og er utdannet
førskolelærer fra Stord
lærerhøgskole -86.Han driver selvstendig
praksis med kontor i Mandal og Lyngdal
og har klienter fra hele Vest-Agder
fylke. Han har erfaring fra barnehage,
PPT, voksenopplæring, skole og noe fra
rehabiliteringsavdeling ved Kongsgård
sykehus. Han jobber med uttalevansker hos barn, stamming, stemme og
nevrologiske vansker; afasi, svelgvansker
og ulykkesskadde mm. Han har tidligere
vært styremedlem og kasserer i Agder
logopedlag.
Torhild Toft, varamedlem
Torhild er medlem av
Hordaland – Sogn og
Fjordane Logopedlag
og bosatt i Bergen.
Hun har arbeidet som
logoped siden 1991,
hovedsakelig med barn
og unge. Har hatt styreverv i regionslaget, og vært salgsrepresentant i NLL i
åtte år.
Det nye styret har funnet tonen og er
i gang med oppgavene, og ser frem
til et fortsatt konstruktivt samarbeid
med NTL-redaksjonen. Vi benytter
anledningen til å takke Signhild Skogdal
for hennes innsats som redaktør for
tidsskriftet, og gratulerer Melanie
Kirmess som påtroppende.
For styret, Randi Fosser

