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FORSA Danmark er en del 

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, 

erfaringer og resultater 

mellem forskning, 

uddannelsesmiljøer og 

socialt arbejde i praksis 

- arbejde for publicering og 

anden formidling af 

forskning i socialt arbejde 

- At fremme et 

internationalt samarbejde 

om forskning og udvikling i 

socialt arbejde 

www.forsa.dk  

 

 

 

 

Formandens ord 

Først og fremmest tak for valget som formand for FORSA 

Danmark. Det er med stor ydmyghed jeg kaster mig ud i 

opgaverne som formand for FORSA. Det er nogle kompetente 

mænd, der har trådt de første mange skridt i konsolideringen af 

FORSA Danmark. I min alder har man lært, at man ikke kommer 

sovende til succes, og FORSA Danmark er en succes. Vi har godt 

og vel 150 individuelle medlemmer og 20 

institutionsmedlemmer. Samarbejdet mellem forskningen og de 

forskellige uddannelser i socialt arbejde i Danmark udvikler sig 

hele tiden. Det er den netop afviklede Nordiske Konference på 

Metropol i København et sublimt udtryk for. Dette arrangement 

står på det fundament, der gennem de sidste 20 år er blevet 

skabt omkring samarbejdet mellem forskning og uddannelserne 

i socialt arbejde.  

Tilbageblik på årets Nordiske Konference 

Den Nordisk Konference satte med overskriften ”Decisions, 

outcome and change” fagligheden i socialt arbejde på 

dagordenen indledt af professor Eileen Munro fra London 

School of Economic og efterfulgt af en lang række af kompetente 

keynotes speakere, oplægsholdere og næsten 200 deltagere fra hele Norden. Det var inspirerende og 

professionelt afviklet med stor hjælp fra både medarbejdere og studerende på Metropol. En stor tak 

skal endnu en gang lyde til alle dem, der har bidraget til, at konferencen forløb så professionelt, som 

den gjorde. En særlig tak til Ida Schrøder, Louise Harkes, Helle Johansen, Jonas Ørnbøll, Bente 

Lauridsen, Henriette Møller, Maria Wedum og Frank Ebsen, som har været rygraden i planlægningen 

af konferencen. En konference vi kun kan være stolte over.  

Konferencen afspejler samtidig de udfordringer, FORSA Danmark stadig har i forhold til at skabe en 

bedre relation mellem forskning i socialt arbejde og praksisfeltet. Det er bemærkelsesværdigt, at 
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størsteparten af deltagerne på konferencen kommer fra forsknings- eller uddannelsesfeltet og i markant 

mindre grad fra praksisfeltet. Ligesom vi har vanskeligt ved at mobilisere det pædagogiske felt i 

FORSA Danmark. Det er min ambition som formand for FORSA Danmark at arbejde målrettet med 

begge disse udfordringer.  

Jeg skal også byde velkommen til en ny bestyrelse. Katrine Sjørslev Nielsen, Lis Montes de Oca, Tina 

Harlev, Anne Mette Carlslund, Stella Mia Seiling-Monas, Jacob Christensen, Jonas Kirkegaard Ørnsbøll 

og Durita Johansen. Anne Larsen, som valgte ikke at genopstille ved generalforsamlingen i oktober, har 

meldt sig under fanerne igen, og vi har lavet en ny kategori af aktive medlemmer for dem, der bare 

ikke kan lade være med at engagere sig i FORSA-arbejdet. Vi sætter står pris på, at Anne stadig vil 

bidrage med sine kompetencer og sit engagement. Du kan møde bestyrelsen og læse mere om vores 

respektive arbejdsopgaver på vores hjemmeside: http://forsa.dk/kontakt/ 

Bestyrelsen har haft det første konstituerende møde efter generalforsamlingen, hvor der også er blevet 

drøftet temaer for arbejdet i FORSA 2017. Det er blevet besluttet, at der skal fokus på arbejdsmarkedet 

og socialt arbejde med udsatte grupper. Et tema der vil afspejle sig både i planlægningen af Årsmødet 

2017, planlægningen af en række fyraftensmøder rundt om i lande og samarbejdet med ph.d. netværket 

i FORSA, som vi håber at få med på ideen, så vi kan få noget af den nyeste forskning på turne rundt 

omkring i Danmark til diskussion og inspiration, der hvor det har en betydning.  

Bestyrelsen er naturligvis altid åben for nye ideer. Så skulle du og dine kolleger have ideer til et 

fyraftensmøde, skal I endelig kontakte os, så vi sammen kan drøfte, hvordan FORSA kan bidrage til at 

skabe den rette platform.  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. FORSA ser frem til at 

mødes med jer rundt omkring i landet til et fyraftensmøde, Folkemødet på Bornholm, 

Socialrådgiverdage eller til Årsmødet i oktober 2017. Alt sammen aktiviteter, der er på programmet i 

FORSA Danmark i 2017. 

På vegne af bestyrelsen 

Vibeke Bak Nielsen 
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En tak til den afgående formand 

Efter mange års engagement i FORSA, takkede 

vores tidligere formand Per Westersø af efter 

generalforsamlingen i Aalborg i november 

2016. Vi vil gerne på bestyrelsen og 

medlemmernes vegne sende en kæmpe stor tak 

til Per for alt det hårde arbejde, han har udført i 

årenes løb samt måden, hvorpå han har været 

med til at sikre, at FORSA kom på dagsordenen 

i mange relevante sammenhænge og fik skabt 

en masse glædelige resultater ved både 

arrangementer, årsmøder og på 

medlemsfronten. Vi er glade for, at Per har 

indvilget i fortsat at følge FORSA’s arbejde og 

påtage sig opgaven som kritisk revisor.  

Medlemskab og kontingent af FORSA 

Et individuelt medlemskab af FORSA koster fra 

2017 i alt 500 kr. om året. Pensionister og 

studerende koster blot 250 kr. Et 

institutionsmedlemskab koster 3.500 kr. pr. år. 

Medlemskabet kan fortsat oprettes på vores 

hjemmeside og betales enten via netbank, PBS 

eller ved elektronisk fakturering. Læs mere og 

bliv inspireret på: 

http://forsa.dk/medlemskab/  

Forespørgsler angående kontingent rettes mod 

vores nye sekretariat ved Jane Blaabjerg. 

Kontakt: revisor HD-R: 

forsa@blaabjergregnskab.dk

 

FORSA på de sociale medier: Vi er fortsat at finde på Facebook, LinkedIn og Twitter. Vi er altid 

interesserede i relevante artikler, opslag eller arrangementer, så ligger du inde med noget, der er 

relevant for forskningen i socialt arbejde, hører vi gerne fra dig og hjælper med at formidle budskabet 

til vores godt og vel 1600 følgere. 

 

  

 

 

FORSA Kalender 2017: 

21.03.17: Bestyrelsesmøde 

15.-18.06.17: Folkemøde på Bornholm 

27.-28.08.17: Bestyrelsesmøde 12/12 

Oktober: FORSA Årsmøde 

01.-02.11.17: Socialrådgiverdage i Nyborg 

 

Årsmøde 

Andet 

 

FORSA-Information:  

Redaktør: Stella Mia Sieling-Monas 

(stms@dps.aau.dk) 

Vedr. spørgsmål til foreningen: 

Formand Vibeke Bak Nielsen 

(vibekebak@socsci.aau.dk) 
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