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FORSA 2016
Bestyrelsen i FORSA ser frem til et spændende efterår med mange
gode FORSA-aktiviteter. Vi holder bestyrelsesmøde den 12. august
med forberedelse af årsmøde og generalforsamling samt den Nordiske
konference ved Metropol i København.

FORSA Danmark er en del

Temaet for årsmødet 2016 er ”betydningsfuld viden i socialt arbejde”.
Årsmødet bliver holdt den 3. oktober ved Aalborg Universitet. Vi har
inviteret to forskellige keynotes, som sammen med fagprofessionelle
ledere og medarbejdere skal diskutere henholdsvis forebyggelse og
bekymring i socialt arbejde, og forskningens rolle som videns
producent i det sociale arbejde. Programmet for årsmødet kan læses
på vores hjemmeside www.forsa.dk, hvor der også er åbent for

af FORSA Norden.
Foreningen har følgende
formål:
- at fremme og forbedre
vilkårene for forskning og
viden i socialt arbejde
- At arbejde for
formidlingen af viden,

tilmeldinger.

erfaringer og resultater
Den nordiske FORSA konference afholdes I år på dansk jord og i

mellem forskning,

samarbejde med NOUSA. Det foregår den 7.-9.november 2016 på

uddannelsesmiljøer og

Metropol. Metropol har taget ansvar for planlægning og afvikling af
denne konference, hvor temaet er ”Decisions, Outcome & Change”.

socialt arbejde i praksis
- arbejde for publicering og
anden formidling af

Det er et privilegium at byde jer alle velkommen til at deltage i denne
konference. Vi forventer, deltagere fra hele verdenen og især fra de
nordiske lande. Temaet for denne konference har stor relevans for
forskning, uddannelserne og praksis i Socialt arbejde.

forskning i socialt arbejde
- At fremme et
internationalt samarbejde
om forskning og udvikling

Program kan læses fra hjemmesiden www.nordicsocialwork2016.dk
og tilmeldingen er ligeledes åben. God sommer til Jer alle.
På vegne af bestyrelsen
Per Westersø
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i socialt arbejde
www.forsa.dk

Årsmøde 2016: BETYDNINGSFULD VIDEN I SOCIALT

Indkomne forslag og skal sendes til Per Westersø på

ARBEJDE.

mailadressen; pwe@via.dk senest 14 dage før
generalforsamlingen.

FORSA afholder den 3. oktober årsmøde på Aalborg
Universitet under temaet betydningsfuld viden i
socialt

Her

arbejde.

repræsentanter

for

vil

vi

både

sammen

FORSA Årsmøde 2016 – program og tilmelding

med

forsknings-

Årsmødet holdes mandag den 3. oktober 2016 på

og

Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt

praksisviden, diskutere aktuel viden inden for

arbejde, Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg.

socialt arbejde. Vi har fået seniorforsker ved KORA
Marie Østergaard Møller samt professor (MSO) ved

Tilmelding og yderligere information om årsmødet

RUC, Hanne Warming til at holde hver deres oplæg

findes på www.forsa.dk. Pris for deltagelse er 650

om netop forskningens møde med praksis. Begge vil

kr. for FORSA-medlemmer, 800 kr. for ikke-

i deres oplæg inddrage brugere og afslutte med en

medlemmer og 350 kr. for studerende og

paneldebat og spørgsmål fra plenum.

pensionister (FORSA-medlemmer). Prisen inkluderer
forplejning, herunder morgenbrød, frokost, kaffe og

Årsmødet har som mål at blive en platform, hvor

kage.

både praktikere og brugere får mulighed for at
opponere på aktuelle forskningsresultater. Formålet

Program for årsmødet:

er, at dialogen mellem forsker, praktiker og bruger

10.00-10.30: Registrering og morgenkaffe

skal kunne synliggøre forskellige vidensformer og

10.30-10.45: Velkomst

gøre dem betydningsfulde for hinanden - og ikke

10.45-12.45: Keynote # 1: Marie Østergaard Møller,

mindst for socialt arbejde. Se det endelige program

seniorforsker

samt

bekymring i professionel praksis. De seneste ti år

information

om

tilmelding

sidst

i

ved

KORA:

Forebyggelsen

og

har forebyggelsesarbejde været på den politiske

nyhedsbrevet.

dagsorden. Baggrunden er et ønske om at tage
GENERALFORSAMLING 2016

problemerne i opløbet og mindske de menneskelige

FORSA holder den årlige generalforsamling i

og økonomiske omkostninger, der rammer udsatte

tilknytning til årsmødet i Aalborg fra kl. 16.15-18.00.

borgere.

Dagsorden for generalforsamlingen:

fagprofessionelle



Valg af dirigent og referent



Bestyrelsens beretning



Indkomne forslag



Regnskab 2015 og budget 2017



Valg til bestyrelsen



Valg af kritisk revisor



Eventuelt

Konsekvensen
som

har

været,

at

sundhedsplejersker,

pædagoger og lærere nu har til opgave at forebygge
sociale og sundhedsmæssige problemer.
Spørgsmålet er, hvordan forebyggelse finder sted i
praksis, og hvordan man som fagprofessionel
beslutter, hvornår en forebyggende indsats bør
iværksættes. Hvornår er der tale om almindelige
forhold i livet, og hvornår skal de fagprofessionelle
bekymre sig om borgerne? Oplægget vil tage
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udgangspunkt i bogen Forebyggelse og bekymring i

Nyt fra tidsskriftet Nordic Social Work

professionel praksis, der er baseret på fem års

Research (NSWR)

undersøgelse af området og viser, hvordan den
forebyggende praksis konkretiseres som et fagligt

Den nye redaktion for NSWR afholdt sit første

beredskab, og hvilke former for viden, erfaringer og

møde i april. Her var der stor opbakning til de

kapaciteter,

nye

de

fagprofessionelle

bringer

i

redaktørers

mere

internationalt

anvendelse i denne praksis. Efterfølgende vil der

orienterede linje for tidsskriftet. Det er med

være debat med opponering fra henholdsvis en

andre ord målet at tidsskriftet skal indeholde

fagprofessionel medarbejder og leder.

en

12.45-13.45: Frokost

internationalt orienterede artikler af relevans

13.45-15.45: Keynote # 2: Hanne Warming,

kombination

af

nordisk

og

bredere

for tidsskriftet. Vi er fortsat interesseret i at få

professor (MSO) ved RUC: Forskningens rolles i

flere bidrag fra danske forskere, unge såvel som

sociale arbejde. Gennem en række år har mantraet

mere garvede forskere. Hvis alt går efter planen

være, at socialt arbejde skal evidensbaseres – og så

leder NSWR også en workshop på efterårets

må forskningens rolle jo være at levere de
evidensbaserede løsninger. Men kan forskningen

FORSA/NOUSA konference i København om

overhovedet det, og er det dens mest meningsfulde

”Nordic social Work research in an international

opgave? I oplægget tematiseres forskellige måder

context”. Du vil kunne læse mere om

at praktisere samspil mellem forskning og socialt

redaktørernes ambitioner i det indledende

arbejde, med afsæt i fire konkrete projekter. Fælles

”Editorial” i årets første nummer af tidsskriftet.

for projekterne er, at der tages afstand fra
forskningen som leverandør af færdige løsninger. I

FORSA på Folkemødet 2016

stedet lægger vi vægt på løbende erfarings- og

FORSA deltog igen i år på Folkemødet. FORSA er en

perspektivudveksling, og forskningens rolle som

del af interessefællesskabet Stop Fattigdom Nu og

initiator

og

inviterede fredag, sammen med en række andre

inddragelse af borgernes perspektiver og viden.

organisationer med interesse i socialt arbejde, til

Efterfølgende vil der være debat og refleksion med

debat om, hvordan vi skal forstå og forklare

deltagelse af de borgere og fagprofessionelle, som

konsekvenserne af, at alle mennesker under den

har været inddraget i projekterne.

nuværende

15.45-16.00: Tak for i dag

skulle arbejde.

for

fagprofessionel

refleksion

beskæftigelsespolitik,

forventes

at

16.30-18.00: Generalforsamling
Vi diskuterede herunder en lang række spørgsmål:
Vel mødt på FORSA årsmøde 2016 – vi glæder os til

Er det rummelige arbejdsmarked en illusion? Og

at se jer!

hvad gør vi for dem, der ikke er parate til job? Vi
diskuterede fra fire forskellige positioner: de
politiske løsninger, det sociale arbejde, det udsatte
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menneske og virksomhedernes ansvar. Desuden

socialt arbejde af indsigt i, eller mangel på samme,

arbejdede vi løbende med at reklamere for FORSA´s

om indsatsen leder til forbedring? Kan forbedring

årsmøde

2016.

blive målt, og i så fald hvordan? Og hvordan kan

Deltagelsen har været en succes, først og fremmest

erfaringer med evidensbaseret metoder bidrage til

fordi vi har været en del af et godt arrangement i

beslutningstagende praksisser i socialt arbejde?

og

den

Nordisk

Konference

interessefællesskabet Stop Fattigdom Nu, hvor vi
har medvirket til at sætte forskning i socialt arbejde

Konferencen er organiseret som en blanding af

på dagsordenen under Folkemødet!

Keynotes, paper-, og mundtlige præsentationer,
samt præsenterer ny forskning i socialt arbejde og

Beslutninger, resultater og forandring - Nordisk

igangværende udvikling- og uddannelsesprojekter i

FORSA/NOUSA konference 7.- 9. november 2016.

Norden.

7.-9.

november

2016

organiseret

af

Arbejde.

de nordiske FORSA sammenslutninger inviterer til
d.

er

Professionshøjskolen Metropol, Institut for Socialt

De nordiske socialrådgiveruddannelser (NOUSA) og

konference

Konferencen

på

Tilmelding via www.nordicsocialwork2016.dk

Professionshøjskolen Metropol, Institut for Socialt
Lokalt FORSA-arrangement: Aarhus

Arbejde, Frederiksberg.

FORSA holder i samarbejde med DS, DSR, SDS og

Konferencen fokuserer på beslutninger og deres

Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus et aktualitets-

evne til at bidrage til forandring. Det handler om

foredrag tirsdag den 27. september kl. 14. – 16.

forandring hos de individer, som lever med sociale

Temaet er ”Sverigesmodellen” og det metodiske

problemer. Yderligere belyses beslutninger i de

arbejde – formidling og diskussion af erfaringer fra

organisationer, som har ansvaret for det sociale

Herning. Der er oplæg ved Sisi Pluog Pedersen.

arbejde og betydningen af den lovgivning som er

Arrangementet afholdes på Campus C Aarhus,

med til at forme arbejdet og dets resultater. Et

Ceresbyen 24, Aarhus.

særligt tema er hvordan socialrådgivere opnår de
rette kompetencer, og får adgang til muligheder for

FORSA på de sociale medier

at promovere de tilstrækkelige beslutninger.
FORSA er til stede på en række af de sociale medier,
Følgende spørgsmål præger konferencen: Hvordan

og bruger disse som platform til kommunikation

der i socialt arbejde tages beslutninger, der gavner

med både eksisterende og fremtidige medlemmer.

individer? Hvordan love og finansielle hensyn

Her annoncerer vi løbende informationer om

hindrer eller bidrager til relevante forbedringer i

foreningens aktiviteter, ligesom det er muligt for

borgernes

omsætte

vores medlemmer at poste relevante opslag,

lovmæssige og samfundsmæssige diskurser på en

annonceringer, artikler, mv. Billeder fra diverse

ansvarlig måde så de stemmer overens med

arrangementer og events vil ligeledes være at finde

socialpolitiske mål? Hvordan påvirkes beslutninger i

her. Vi ses på Facebook, Twitter og LinkedIn!

liv?

Hvordan

kan

man
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Medlemsskab og kontingent
Et individuelt medlemskab af FORSA koster 400 kr. om året. Pensionister og studerende koster blot 200 kr. Et
institutionsmedlemskab koster 3.500 kr. pr. år.
Medlemskabet kan fortsat oprettes på www.forsa.dk og betales enten via netbank, PBS eller ved elektronisk
fakturering og oplysning af EAN nummer. Læs mere og bliv inspireret på www.forsa.dk under medlemskab.
Forespørgsler angående kontingent rettes mod vores nye sekretariat ved Jane Blaabjerg.
Kontakt: revisor HD-R: forsa@blaabjergregnskab.dk

Kalender 2016
12. august 2016: FORSA Bestyrelsesmøde
3. oktober 2016: FORSA årsmøde afholdes hos AAU i Aalborg
27. september 2016: Lokalarrangement i Aarhus: ”Sverigesmodellen”
7.-9. november 2016: FORSA Nordisk konference på Metropol i København.
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