FORSA-Information
Formanden har ordet.
Året det gik… og lidt tanker om fremtiden.
2017 har været et år, hvor FORSAs bestyrelse har været
fokuseret på ”at holde skruen i vandet” og foreningen
flydende, da både formand og næstformand ved
konstitueringen i 2016 stod for at skulle afslutte deres
Ph.d.-afhandlinger i løbet af 2017. Men det har samtidig
været et år, hvor der har været en stigende interesse for

FORSA Danmark er en del
af FORSA Norden.
Foreningen har følgende
formål:
- at fremme og forbedre

FORSAs aktiviteter. Vi har 741 følgere på Facebook og 909

vilkårene for forskning og

medlemmer af vores gruppe på LindkedIn. Interessen for

viden i socialt arbejde

vores Facebook-live-streaming af hovedoplæggene ved

- At arbejde for

FORSAs årsmøde i oktober var ganske overvældende.

formidlingen af viden,

Ph.d.- netværket er vokset til 35 ph.d.studerende, og nogle

erfaringer og resultater
mellem forskning,

af dem har i løbet af året formidlet deres
forskningsresultater rundt om i landet på vores ”gå-hjem-

uddannelsesmiljøer og

møder” og ”aktualitetsforedrag”. Aktiviteter som er

socialt arbejde i praksis

afviklet i samarbejde med bl.a. UCC Campus Carlsberg og

- arbejde for publicering og

Socialrådgiveruddannelsen i Århus. Samarbejdsrelationer

anden formidling af

vi sætter stor pris på og ikke kan være foruden, når vi som

forskning i socialt arbejde

en forholdsvis lille forening ønsker at være synlig mange
steder i det ganske land.

- At fremme et
internationalt samarbejde

Foreningens økonomi er blevet trimmet i den forstand, at

om forskning og udvikling i

regnskabet med udgangen af 2017 giver et retvisende

socialt arbejde

billede af antallet af reelt betalende medlemmer. FORSA

www.forsa.dk

består i dag af 126 individuelle og 19 institutionsmedlemmer. Oprydningen i kartoteket har
betydet en mindre reduktion i antallet af medlemmer, men kompenseres ved, at vi kan
iagttage en stigende interesse for foreningens aktiviteter. Vi har i de sidste måneder af 2017
oplevet en medlemstilgang fra både individuelle medlemmer og institutionsmedlemmer.
Igen i år var FORSA at finde på Folkemødet på Bornholm, hvor vi for første gang deltog i
aktiviteter sammen med et af vores institutionsmedlemmer, Foreningen Ligeværd. Desuden
var vi som vanlig en del af Stop Fattigdom Netværket og de debatarrangementer, der blev
afviklet i dette regi. FORSA bestyrelsen prioriterer at være er aktiv og synlig på Folkemødet
med det formål at placere forskning i socialt arbejde centralt i debatter på det social- og
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beskæftigelsespolitiske område. FORSA vil også i 2018 være at finde på Folkemødet, hvor vi
håber igen at kunne samarbejde med et eller flere institutionsmedlemmer i tilrettelæggelsen af
vores aktiviteter.
FORSA Danmark er en del af FORSA Nordic, et netværk bestående af FORSA organiseringer i
Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark. I november blev der afholdt et nordisk møde,
hvor FORSA Danmark var vært på Metropol, Socialrådgiveruddannelsen i København.
Formålet med mødet var en konsolidering af det fortsatte behov for at fremme forskning og
udvikling i socialt arbejde, formidling af forskningsresultater, viden og erfaringer mellem
forskning, uddannelsesmiljøerne og socialt arbejdes praksis. Det er et ønske at fremme det
nordiske samarbejde, ikke mindst fordi der ses et potentiale for de enkelte nationale FORSA
afdelinger herved. Eksempelvis blev muligheden for adgang til hinandens nationale
tidsskrifter drøftet. Trods visse sproglige barrierer, vil en stor del artikler på svensk, norsk eller
dansk, kunne læses på tværs af landegrænser. I løbet af 2018 udsendes informationer ud om,
hvordan medlemmerne af FORSA kan få adgang til de nationale tidsskrifter i de andre
FORSA-lande.
Den finske delegation meddelte, at den nordiske konference i starten af november 2018 vil
blive afviklet i Helsinki under temaet ”Magt og modstand”. Så snart vi kender datoerne
præcist, vil de blive formidlet på de sociale medier. Fordi der er nordisk konference i år,
strækker vores danske FORSA-årsmøde sig kun over en enkelt dag.
I efteråret afviklede FORSA endnu et succesfuldt årsmøde. Denne gang på VIA i Århus.
Selvom deltagerantallet var præget af, at tidspunktet lå tæt op af Socialrådgiverdagene, var vi
glade for det store engagement og de spændende oplæg blandt vores deltagere. Temaet for
årsmødet var samfundets fokus på uddannelse og arbejde, og hvilken betydning det har for
socialt arbejde i et frontlinjeperspektiv. Et tema der har været omdrejningspunktet for mange
af aktiviteterne i FORSA dette år. På den efterfølgende generalforsamling fik FORSAs
bestyrelse godkendelse af en aktivitetsplan for 2018. Planen indebærer blandt andet minimum
4 gå-hjem-møder fordelt i hele landet i løbet af året. Møderne afvikles i samarbejde med Ph.d.
netværket, vores institutionsmedlemmer og uddannelsesmiljøerne, som gerne vil være med til
at formidle, diskutere og perspektivere den nyeste viden i socialt arbejde.
Et centralt tema i bestyrelsens diskussioner i løbet af 2017 har været FORSA i Fremtiden. Hvor
kom vi fra, og hvor skal vi hen som forening? Hvor placerer foreningen FORSA sig
eksempelvis i forhold til andre foreninger, som også fokuserer på det sociale arbejde og på
vidensskabelse på socialområdet? Hvordan imødekommer vi bedst muligt vores medlemmers
behov og ønsker, og hvordan får vi et tættere samarbejde med vores institutionsmedlemmer?
Disse store spørgsmål arbejder vi videre med i løbet af 2018. Det er blevet besluttet, at vi
afholder et symposium i begyndelsen af det kommende år, som netop sætter spot på at drøfte
”fremtidens FORSA”.
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På vegne af FORSA bestyrelsen vil jeg gerne sige tak for jeres deltagelse i foreningens
aktiviteter og ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Vi glæder os til at se jer rundt om i landet i 2018 og i Helsinki til november.
Af Vibeke Bak Nielsen,
Formand for FORSA

Notesblok fra FORSA årsmøde 2017 – en sammenfatning
Årsmødet på VIA i Århus blev i 2017 skudt i gang af vores formand, Vibeke Bak Nielsen, som
bød velkommen til forsamlingen af uddannelsesfolk, praktikere og forskere, ved at stille
spørgsmålstegn ved, hvilken rolle praksis og forskning skal spille i kritikken og udviklingen af
det sociale arbejde. Hvordan mobiliserer vi den viden, som allerede findes på socialområdet?
Det er nogle af de spørgsmål, fortalte formanden, som skulle diskuteres over de kommende to
dage igennem en række interessante oplæg, paneldebatter og en markedsplads. Når det
handler om samfundets syn på arbejde og uddannelse, er det beskæftigelses- og
uddannelsespolitiske område et godt sted at starte.
Derpå lagde vi første dag fra land med to spændende key-notes, som behandlede henholdsvis
området for handicappede og området for sårbare unge i lyset af tidens beskæftigelses- og
uddannelsesrettede krav. Begge oplægsholdere opridsede centrale udviklinger på deres
område og belyste, hvordan visse problematiske aspekter af udviklingen influerede på de to
borgergrupper. Finn Amby (VIA) berettede om en central ændring på handicapområdet fra et
fokus på erhvervsevne til et fokus på arbejdsevne, som i sidste ende har betydning for en
tendens til enten en opfattelse af handicappede som ressourcestærke og derfor ikke i behov for
særlig støtte, eller som svage og derfor ikke tilhørende det ordinære arbejdsmarked. Der ses
hermed en risiko for at ressourcestærke handicappede på den ene side ikke modtager den
støtte de kan have behov for, mens mere ressourcesvage handicappede presses af
beskæftigelseskrav, som de ikke magter at honorere. Anne Gørlich (AAU) berettede om de
sårbare unge, at de kontinuerlige forsøg på uddannelsesplaner – herunder de mange fejlslagne
opstartsforsøg– præger og presser de unge stærkt. Tidligere så vi som samfund uddannelse
som en demokratisk ret alle skulle have adgang til, inklusiv et elementet af, at alle skulle
dannes via netop uddannelse. I dag fokuseres snarere på uddannelse som skabelsen af
arbejdskraft, et perspektiv som bliver særligt problematisk, for de unge som ikke kan honorere
kravene.
Dag 1 bød desuden på markedsplads, hvor en række af vores institutionsmedlemmer var
inviteret til at opstille en stand og byde ind med korte ”talks” om deres arbejde. Desuden fik vi
to indslag af vores faste samarbejdspartnere hos forlagene Hans Reitzel og Akademisk forlag.
Dagen blev afrundet med generalforsamlingen, hvor vi blandt andet fik valgt nye
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bestyrelsesmedlemmer til foreningen. Referatet fra generalforsamlingen vil være tilgængelig
på FORSAs hjemmeside.
Årsmødets 3. keynote bestod af Inge Storgaard Bonfils, lektor, ph.d. Det Samfundsfaglige og
pædagogiske fakultet, Metropol, Søren Salling Weber, Ph.d.studerende, Institut for mennesker
og teknologi, RUC og Anders Thomsen Brok, IPS-konsulent, Region Hovedstaden. Oplægget
handlede om anvendelse af IPS, som er en beskæftigelsesindsat målrettet mennesker med svær
psykisk lidelse, en målgruppe som erfaringsmæssigt har vist sig vanskelig at integrere på det
ordinære arbejdsmarked. Under oplægget blev tilhørerne klogere på indholdet i IPS og på de
resultater, som indsatsen internationalt har kunnet vise. Det danske studie følger nu
implementeringen af IPS i fire enheder i Danmark. Resultaterne peger dels på en stor
begejstring og gode erfaringer med arbejdet med programmet, koblet med en række
udfordringer som er betinget af dominerende institutionelle logikker i organisationerne som
arbejder med programmet.
Den sidste oplægsholder på årsmødet var Keld Thorgaard (UCC), som igennem et
humoristiske oplæg og vedkommende pointer fik salen til at diskutere sikringen af kvalitet og
relevans i professionsrettet forskning, set fra flere forskellige perspektiver. Dels berørte han
samfundsmæssige og sociale udfordringer, som motor for forskningen, borgerne og ”sagerne”,
som drivkraft for forskningsarbejdet, forskningen og professionerne under løbende forandring
og de komplekse problemstillingers betydning for den forskningsmæssige kvalitet.
Anvendelsesorienteret forsknings kan ikke stå alene, pointerede Keld, vi er også nødt til at se
på fx grundbegreberne i vores forskning, hvilke traditionelle forskningsperspektiver og traditioner, vi benytter os af, samt hvilket perspektiver vi ser det ud fra, og hvordan vi forstår
begreberne – sådan så kvaliteten af vores arbejde kan forstås og vurderes ud fra flere
forskellige perspektiver.
Dag 2 blev afrundet med en paneldebat, hvor FORSA havde inviteret en række forskellige
interessenter til med et kritisk blik at diskutere nutidens beskæftigelsesrettede fokus. I panelet
deltog Ph.d.-stipendiat fra RUC, Søren Salling Weber, socialrådgiver Anne Hegelund, Esben
Kullberg fra foreningen Ligeværd, Martin Bilberg, embedsmand ved Århus Kommune, samt
Ulf Harboe, kommunalpolitiker i Syddjurs Kommune. Debatten kom vidt omkring
samarbejdet i og mellem kommunerne, pladsen til det socialfaglige skøn i arbejdet, metoder til
evaluering af indsatserne og herunder effektmålinger, samt den frivillige sektors rolle. Salen
bød ind med spørgsmål og deltagelse i diskussionerne, hvorefter formanden rundede FORSA
årsmøde 2017 af med en kort opsummering og et kort fremsyn mod 2018.
Dette korte sammendrag af årsmødets indhold, er et uddrag af et mere detaljeret referat,
skrevet af bestyrelsen undervejs igennem årsmødet. Det fulde notat er tilgængeligt via
www.forsa.dk.
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Der er i relation til socialt arbejde startet en ny forening: Foreningen til
fremme af kritisk socialt arbejde
Foreningen afholdte d. 24.9.17 sin stiftende generalforsamling, og er ved at etablere sig med
bestyrelse og medlemsmøder.
Foreningen er for alle, der støtter op om dens formål: At fremme kritisk socialt arbejde i et
emancipatorisk perspektiv i traditionen fra critical and radical social work - i relation til
praksis i socialt arbejde, i undervisningen i socialt arbejde og i dets forskning. Både borgere
/brugere, praktikere, studerende, undervisere og forskere er meget velkomne som medlemmer
i foreningen. Foreningen retter sig mod interesserede i hele landet. På fællesmøderne i
foreningen drøfter vi aftalte temaer, inviterer personer til at afholde oplæg, drøfter hvilke
initiativer, som foreningen kan tage i relation til dets formål samt udgør også et forum, hvor
medlemmerne kan danne interessegrupper /faglige sparringsgrupper ( som f.eks. i relation til
praksis på B&U området/beskæftigelsesområdet/ udsatte voksne/lokalsamfund/forskning i
socialt arbejde/uddannelse i socialt arbejde mv.)og /eller en form for studiekredse, der i mindre
grupper læser og diskuterer litteratur og artikler om kritisk socialt arbejde. Der vil blive
udarbejdet en litteraturliste, som også vil blive lagt på foreningens kommende hjemmeside.
På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi påregner 4 samlede medlemsmøder om året startende i januar 2018 - sæt kryds ved datoen d. 16.1.18 (kl. 15.30-17.30).
Der blev på generalforsamlingen valgt en bestyrelse på 5 personer: Umair Ahmed, Win Yusra,
Kirsten Henriksen, Siff Harlung og Maja Juul Olsen. Gina Lydersen blev valgt som
bestyrelsessuppleant og Per Westersø som kritisk revisor.
Som en del af medlemsskabet tegner foreningen et fælles abonnement på den internationale
journal: Critical and Radical Social Work fra 2018 (når foreningen har penge til at betale for
det).
Såfremt du er interesseret i at høre mere, kan du rette henvendelse til bestyrelsen ved at maile
til Kirsten Henriksen: kirstenkolind@henriksen.mail.dk

FORSA Kalender 2018:

FORSA-Information:

09.03.18: FORSA bestyrelsesmøde

Redaktør: Katrine Sjørslev
Nielsen (aksn@cafa.dk)

23.05.18: FORSA bestyrelsesmøde
Vedr. spørgsmål til
14.06.18-17.06.18: FORSA på Folkemødet
August 18: FORSA bestyrelsesmøde
Efterår 18: FORSAs årsmøde
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November 18: FORSAs nordiske konference i Finland

foreningen: Formand Vibeke
Bak Nielsen
(Vibekebak@socsci.aau.dk)

