Redaktøren har
ordet
Artikkel

Høsttakk
Kjære leser,
Takk for tilliten! På landsmøte i
Tromsø ble redaksjonsmedlemmene
som stilte til valg gjenvalgt. I tillegg
får vi ved slike møter med andre
medlemmer mye ros for tidsskriftet,
samt innspill og konstruktiv kritikk.
Det siste dreier seg ofte om korrek
tur. Vi gjør vårt beste med å lese kor
rektur av tidsskriftet – flere runder
med komma, ordelingsfeil (som kan
oppstå i trykkoppsettet), skrivefeil, i
tillegg til avsnitt, referanser etc. En
stor jobb, som helst burde gis til en
profesjonell korrekturleser, men som
det meste av arbeidet i NLL er
redaksjonsjobben et ulønnet verv.
Vi ønsker å sende en stor takk til
Lisa Baal, som etter tre perioder i
redaksjonen går til andre oppgaver.
Lisa har vært ansvarlig for annonser
og kurskalenderen, en viktig jobb
som bidrar både til logopedlagets
økonomi og informasjonsformidling
om hva som skjer i Norge og verden.
Og verden har nettopp vært Lisas
arbeidsplass, til stor glede for oss
andre i redaksjonen som fikk høre
om mange spennende og eksotiske
reisemål tilknyttet jobben med
minoritetsspråk.
Som nytt redaksjonsmedlem ble
Line Cecilie Dalheim valgt. Hun
overtar som annonseansvarlig og vi
ønsker henne hjertelig velkommen i
tidsskriftgjengen. Line har allerede
bevist sitt talent for skriving ved å
intervjue en av NLLs to nye æres
medlemmer (og tidligere redaktør)
Helge Andersen for skattkisten i
denne utgaven. Eli Qvenild ble det

andre nye æresmedlem og Ingvild
har skrevet om henne i en tidligere
utgave i forbindelse med tildeling av
Kongens fortjenestemedalje.
For nye lesere har vi lyst å presentere
oss kort:
Melanie Kirmess starter sin tredje
periode som redaktør i tidsskriftet.
Hun var utdannet logoped i 2001 og
hun tok en doktorgrad innen afasi i
2011. Hun har jobbet på ulike syke
hus i Oslo, men mest på Sunnaas
sykehus. De siste årene har hun hatt
en bistilling på ISP, Universitet i
Oslo. Fra 1. oktober i år kommer
hun til å være fast ansatt på ISP med
ansvar for en del av logopedstudiet,
mens hun fortsetter forskervirksom
heten på Sunnaas.
Ingvild Røste går løs på sin fjerde
periode i redaksjonen i NTL. Hun
har jobbet som logoped siden 2006,
og har vært innom både Sunnaas
spesialpedagogiske kompetansesenter
og Oslo universitetssykehus. Men
mesteparten av tiden har Ingvild
jobbet på afasiteamet på det som nå
heter Statped sørøst. Hennes største
faglige interesse er afasi og til
grensende vansker, og hun synes at
redaksjonsarbeidet er en fin måte å
holde seg litt oppdatert på de andre
logopediske områdene på. Ingvild
har vært en dyktig redaktør mens
Melanie var i mammapermisjon, og
fortjener sammen med resten av
redaksjonen en stor takk for to gode
utgaver av tidsskriftet.

Hun var ferdig
med master
studiet i 2008,
og jobbet et år
som viten
skapelig assistent for forskergruppen
Child, Language and Learning ved
ISP, UiO. Deretter begynte hun å
jobbe som logoped i bydel Sagene,
Oslo kommune. Jannicke jobber
med barn i barnehage, og som den
eneste (kommunale) logopeden i
bydelen treffer hun barn med
vansker innenfor de fleste logo
pediske felt. Hun har også vært med
i styret i OLL siden januar 2012, og
synes det er interessant å lære om
lagets og fagets organisering.
Line Cecilie Dalheim ble utdannet
logoped i 2001, og er ansatt i PPT i
Stavanger, der hun er leder for fag
gruppen Språk og kommunikasjon.
Jobben innebærer et vidt spekter av
logopediske oppgaver, men hun har
flest oppgaver knyttet til utredning
av barn med språkvansker og barn
med flere språk, samt oppgaver
knyttet til ulike systemtiltak i
kommunen.
Denne utgaven har vært en glede å
lage med mange gode artikler og
bidrag som kom uoppfordret, takk
til dere skribenter. Det kan man
aldri få nok av. Spesielt savner vi
logopediske tips, vi vet at mange
logopeder sitter med genuine
erfaringer på det området – både nye
og erfarne lesere trenger ny inspira
sjon i blant.

Jannicke Vøyne har vært medlem i
redaksjon siden landsmøtet 2012.
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