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Nytt fra styret
I årets første nummer av Logopeden, er det på sin plass
å si godt nyttår til alle medlemmer i NLL. I styret får vi
fortløpende bekreftelser på at aktiviteten i laget er godt
i gang også i 2014. Blant annet mottar vi i disse dager
referat fra årsmøtene i de ulike regionslagene.
Årsmeldingene gjenspeiler god aktivitet i de ulike lokal
lagene. Regnskap med budsjett er oftest lagt ved når vi
mottar årsmøtereferatene, og det er sjelden noe å på
peke. I følge infoen vår (retningslinjer s. 21) skal dette
oversendes styret i NLL innen 15. februar. Når denne
datoen ikke kan overholdes, får styret beskjed om dette
fra den enkelte regionslagsleder.
24. januar arrangerte NLL den 13. utdanningskonfe
ransen på Gardermoen. Konferansen var preget av god
deltakelse og stort engasjement. På konferansen ble ulike
sider ved en femårig profesjonsutdanning i logopedi disku
tert, men vi drøftet også problemstillinger knyttet til
dagens utdanningstilbud. Vi ønsket også innspill på hva
ulike aktører kan bidra med i det videre arbeidet for å
styrke mangelfulle logopedtilbud ute i kommunene.
Det var enighet på konferansen om å styrke logoped
utdanningen. Ingen ønsker at en person uten master i
logopedi skal jobbe med logopediske emner.
Utdanningsinstitusjonene ser nødvendigheten av å ha
visse felles opptakskriterier til logopedstudiet, men de er
samtidig opptatt av at mangfold er bra. Det ble foreslått
at utdanningsstedene bør samarbeide videre for å lage et
mest mulig likt system i forhold til kriteriegrunnlaget
(opptakskravene) i studiet. Logopeder er opptatt av
logopedien som et eget fag, ikke som en del av spesial
pedagogikken, og fra flere utdanningsinstitusjoner ble
det uttrykt behov for flere forskere innenfor logopedi i
Norge. Det var positive drøftinger rundt en femårig
profesjonsutdanning, men de fleste mente at det per i
dag ikke er mulig å gjennomføre en slik utdannings
modell på alle utdanningsstedene. Det er ikke nok vilje
og økonomiske rammebetingelser ved universitetene til å
sette i gang et slikt tiltak. Det er også vanskelig å finne
tilstrekkelige praksisplasser, samt å skaffe tilstrekkelig
med forelesere med god nok tyngde og kompetanse.
Autorisasjonssaken var også et element i diskusjonen, og
det ble uttrykt at en eventuell autorisasjon sannsynligvis
vil påvirke både form og organisering i utdanningen.
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Vi i styret i NLL håper
at prosessen som er
kommet i gang gjennom
SAK-samarbeid og siste
utdanningskonferanse,
fører til at utdannings
institusjonene sam
Elisabeth Berg
arbeider videre, og at det
Leder
kommer noe konkret ut
av det fram mot neste
NORSK
års konferanse. Vi
LOGOPEDLAG
tenker spesielt på for
nll.norsklogopedlag@gmail.com
slagene om å utarbeide
felles kriteriegrunnlag
for inntak til logopedutdanningen, og at det innholds
messig blir en felles logopedisk plattform uansett hvilket
sted du tar utdanningen på. Fra styrets side vil vi opp
fordre alle våre medlemmer til å ta i mot studenter i
praksis så fremt dere har mulighet til det. Når det gjelder
utdanning av logopeder, er dere minst like viktige som
utdanningsinstitusjonene.
I styret planlegger vi nå vårkonferansen i Oslo den
15. og 16. mars. Vi håper på god deltakelse fra de som
er invitert, og ser fram til en konstruktiv forberedelse
foran landsmøtet 2014.
For de som ikke har meldt seg på kurs og landsmøtet
i Tromsø: Gjør det nå!
På vegne av styret i NLL
Elisabeth Berg, Leder

