NORSK LOGOPEDLAG
J.nr. 486/09-10 ET

REFERAT FRA
MELLOMÅRSKONFERANSEN 14. OG 15. MARS 2009
Sted: Rica Victoria hotell, Rosenkrantzgate, Oslo
Sak 1

Åpning v/leder
Ole-Andreas Holmsen åpnet møtet ved å lese opp fra
vedtektene som gjelder gjennomføring av Mellomårskonferansen.

Sak 2

Registrering av deltakere v/nestleder Gro Hartveit

Sak 3

Konstituering v/leder
Eli Tendeland og Bjørg Sve ble valgt til møtedirigenter
Gro Nordbø og Inger F. Lea ble valgt til referenter
Elisabeth Berg og Marit Heldal ble valgt til å skrive under
protokollen

Sak 4

Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader til innkalling og saksliste

Sak 5

Registrering av tilmeldte saker
To tilmeldte saker fra Trine Lise Dahl før sakslista ble sendt ut.
To saker til var meldt før møtestart.

Sak 6

Orientering om driften i regionslagene v/regionslagslederne (maks
10 min).
Det ble en runde hvor de forskjellige lederne fortalte om antall
medlemmer, hvilke kurs de har og hvordan de organiserer møter og
ulike treff.
Det er ulike utfordringer i lagene. Mange sliter med å få folk til
styre- og lederverv. Noen har veldig store avstander, bl.a. snakker
de i Møre og Romsdal om antall ferjer de tar for å komme på møte,
mens de i Troms og Finnmark snakker om hvor mange fly de må ta.
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Alle jobber med å få samlet inn mail-adresser for å få mest mulig
informasjon ut raskt og rimelig.
Sak 7

Informasjon om arbeidsoppgaver (maks 10 min) v/utvalgsledere,
salgsrepresentant, arkivarer, redaktør for NTL og leder av
valgkomité
Yrkesetisk råd - Erik Reichmann. rapporter til landsmøtet.
Rolig høst, går i rykk og napp. Varierer veldig om det er noe å ta
tak i. Skriver en spalte i Logopeden jevnlig og det er greit at andre
også kan skrive noe der. De tar da kontakt med Erik. Ønsker ikke at
spalten skal være en diskusjonsside.
Pedagogisk utvalg – Kari Sandvik Lund. De er tre medlemmer og
salgsrepresentanten møter sammen med dem. For øyeblikket jobber
de med et nytt småskrifthefte. Det går i trykken nå og handler om
løpsk tale. De jobber med flere andre hefter også, men det tar litt
tid for de som skriver gjør dette på fritiden sin. Oversikt over
materiell ligger på lagets hjemmeside, også linker til aktuelle
nettsteder kommer opp der. Noen ganger endrer webadresser seg og
Gro ber alle om å gi beskjed dersom de opplever at det er nedlagte
sider, eller feil med adresser.
Nye hefter under arbeide er om språkvansker hos barn,
svelgevansker hos barn og kommunikasjon med personer som
har afasi.
Organisasjonsutvalget – Marit Molund Koss. Til nå har de jobbet
med tekst til en informasjonsside om studieveiledning på
www.utdanning.no. De har jobbet med studentverving i Oslo og
Bergen. De har redigert Informasjonsheftet og skal bl.a. jobbe med
et nytt organisasjonskart. De samarbeider med arkivarene om
arkivet. De har hatt en henvendelse i høst om medlem med
utenlandsk utdannelse.
Utvalg for privatpraktiserende logopeder – Ole Petter Andersen.
De har arrangert en stor konferanse i januar. Denne ble referert på
en glimrende måte i Logopeden og er som en oppskrift i hvordan en
kan jobbe privat. Ca 500 logopeder i laget har registrert at de jobber
privat. Videre arbeide er å følge opp noe av det som kom opp på
konferansen, bl.a; Hva gjør NLL i forhold til de kommunene som
ikke ansetter eller oppretter stillinger fordi NAV «kan betale»? De
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å

skal, sammen med styret, arbeide videre med takstene og innholdet
i forskriftene sammen med departementet.
Redaktør for NTL- Signhild Skogdal. Vært 7 år i redaksjonen,
2.periode som redaktør. Mange positive tilbakemeldinger. Bladet
skal gis ut 4 ganger pr år. Forsiden er forandret f.o.m. siste nummer.
Heretter vil hver årgang kunne ha ulik farge. Spennende om
stofftilgangen er stor nok til hvert nummer.
Organisasjonsstoff og innlegg til lesernes side – viktig å holde en
balanse mellom organisasjonsstoff og medlemmenes innspill.
Aktuelt å få inn flere innspill / kursreferat fra lokallagene.
Skriftstørrelsen har vært litt liten, dette vil rettes opp i senere
nummer. Etterlyser tilbakemeldinger fra leserne om artikler til
artikkelforfattere. Annonseprisene er vurdert, Lisa Baal er flink til å
selge annonseplass. Meldinger om faglige samlinger / kurs /
annonser fra regionlagsarrangementer skal være gratis. Foreslår å
sende ut restopplaget til aktuelle nye abonnenter.
Valgkomiteen – Torhild Toft. Skal finne kandidater til å fylle ledige
verv til neste landsmøte. Komiteen jobber med strategien og
komiteen utfordrer de som står på valg om å kontakte komiteen for
si fra om de ønsker gjenvalg eller ikke.
Arkivarene - Eli Hekland og Line Haaland- Johansen.
Viser til Retningslinjer for bruk av arkivet s. 26 i Informasjon 2008
Materiale fra regionslagene t.o.m. 2004 skal sendes til arkivarene v/
E. Hekland og L. Haaland-Johansen, Postboks 13 Kalbakken, 0901
Oslo innen 15.sept.2009. Materialet sendes i papirformat.
Fagutvalget – Kristine Gilleberg. Hovedjobben er å arrangere og
gjennomføre etterutdanningskurs. Nå jobber de spesifikt med
letterutdanningskurset og neste vinterkurs. Det lages en tidslinje for
å få bedre oversikt over kursene. Jobber også med
minimumstandarder, for logopedutdanningen, med utgangspunkt i
CPLOLs standarder, kompetansehevings plan. Satser på å
lage eget område på hjemmesiden
Etter innleggene ble det en god diskusjon om bl.a. private
logopeder, kontakt med NAV og kommunenes praksis i forhold til
avslag. Også det å dele gode kurserfaringer fra regionslagene.

Sak 8

Informasjon fra styret v/leder Ole-Andreas Holmsen
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Hvert styremedlem er kontaktperson for et regionslag og noen av
dem har også ansvar for forskjellige utvalg.
Styret jobber ellers etter handlingsplan. Mye av dette blir
etter hvert lagt ut på hjemmesiden.
I forbindelse med logopediens dag er det viktig at ulike aktiviteter
blir sendt til Gro for å legges ut på hjemmesiden.
Sak 9

Møte med Kunnskapsdepartementet v/leder Ole-Andreas Holmsen
Møtet var i slutten av januar. Styrets referat fra møtet ligger på
hjemmesiden. En satser nå på at det blir videre kontakt.

Sak 10

Web-siden v/nestleder Gro Hartveit
Siden er under stadig utvikling. Det arbeides med å få siden mer
oversiktlig.
Det ligger mye aktuell informasjon på siden. I tillegg blir det flere
og flere regionslag som får egen side. Også utvalgene oppfordres til
opprette egne sider. Enkelt for Gro å legge inn nye ting når hun får
det tilsendt.
Under Pedagogisk utvalg er det en liste med faglitteratur og det er
veldig ok å få tips fra medlemmene om tips til mer litteratur.

Sak 11

Info om CPLOL v/nestleder Gro Hartveit
De har også en hjemmeside med informasjon og brosjyrene om
barns språk på flere språk. Adressen finnes som link på vår
hjemmeside.

Sak 12

Regnskap/budsjett v/kasserer Randi Fosser.
Randi Fosser la fram oversikt for første halvdel av budjsettperioden.
Selv om MNLL ikke står foran navnet ditt på utsendinger, er det
ikke nødvendig å bekrefte utdanningen til Randi. Dette gjelder bare
nyutdannede.
Tar medlemmer kontakt med lokallaget vedr. endringer av adresser,
dødsfall, utmeldinger o.l. må informasjonen videresendes til Randi.
Utmeldinger registreres fortløpende, manglende betaling av
medl.avg. er utmeldingsgrunn. Lokale medlemslister sendes ut etter
forespørsel. Beregn god tid. E- mail adresser til medlemmene må
innhentes lokalt.
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Pr. idag er det 1053 hovedmedl. 157 pensjonister og 82 studenter.
Pensjonistgruppen er stigende. Abonnement kr. 260,00 for ikkelogopeder.
Det finnes et restopplag av tidsskriftet, disse kan deles ut til
aktuelle mulige abonnenter eller andre som ønsker info om det
logopediske fagfeltet.
Etter at lokallagene har sendt inn regnskap, årsmelding etc.
overføres det 3.500,00 til regionslaget. Kontingentrefusjon: For
hvert hovedmedlem som betaler innen fristen refunderes kr 100,00
til regionslaget.
Totalt sett er det god budsjettstyring så langt i perioden.
Regnskapsoversikten blir sendt regionslagslederne.
Sak 13

Utdanningskonferansen v/kasserer Randi Fosser
I år ble den 8. Utdanningskonferansen arrangert på Gardermoen
23.jan.09. Referatet blir lagt ut på hjemmesiden.

Sak 14

Tilmeldte saker:
1. Formaliteter ved endringer i regionslagsstyre midt i
styreperioden v/ Trine Lise Dahl, TLL
Kasserer i regionslaget har trukket seg og ingen vil ta på seg
vervet. Må de da ha et ekstraordinært årsmøte eller skal de bare
prøve å verve et annet medlem? Det står ikke noe i vedtektene
og leder Ole-Andreas Holmsen mener man bør være litt
pragmatisk og få inn noen til å ta det dersom
vararepresentantene er forespurt og ikke vil.

2. Formaliteter ang. bekjentgjørelse av logopeder i privat praksis
og deres spesialiteter v/Trine Lise Dahl, TLL
De har ukentlige forespørsler om navn på private logopeder. Er
det noen andre måter å bekjentgjøre dette på enn at hvert
regionslag lager sin liste?
Gro svarer at det har vært diskutert å ha en liste på nettsiden.
Utvalg for praktiserende logopeder har ansvar for opprettelse og
vedlikehold av en slik liste. De jobber med saken.
3. Logopedisk behandling privat og kommunalt v/ Signhild
Skogdal
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Logopedlaget bør lage noe om hvordan de ulike fagområdenes
logopeder skal være. Hvem skal behandle i forhold til
utdanningsområdet? Bør kommunale logopedstillinger være bare
kliniske? Vil ha ulike modeller drøftet om hvordan logopedisk
behandling kan gjøres i mange forskjellige områder. Må se
betydningen av privat praksis og ta vare på det.
Styret viser til vedtak fra landsmøtet i Trondheim om utvalg som
skal se på dette gjennom ad-hoc utvalg. Styret tar spørsmålet
med videre.
4. Synliggjøring av logopeden som yrkesgruppe og rekruttering til
logopedstudiet v/ Mari Berntsen, organisasjonsutvalget.
Forslag om at styret tar initiativ til samarbeid med Universitetet
om konferanse og markedsføring av arbeidsplasser for
logopedene.
Styret viser til tekst som er skrevet om dette i www.utdanning.no
og vil ta innspillet med videre. Det er viktig å tenke på hvor i
utdanningsløpet en går inn med markedsføring, enten
videregående eller seint i utdanningsløpet? Styret sier også at det
er viktig å arbeide videre med å få til en presisering av
logopediske tjenester i lovverket, og arbeide for at vi får
tilstrekkelige logopedstillinger i skole- og helsevesenet.
Trine Lise Dahl sier at problemet ikke er rekruttering til yrket.
Der er mange flere søkere enn plasser, men det viktigste er å
synliggjøre hva en logoped gjør og til å øke
utdanningskapasiteten.
Til slutt takket leder for møtet og deltakelsen.
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