FORSA⎜Foreningen for forskning i Socialt Arbejde

Online indmeldelse og mere info her⎜WWW.FORSA.DK

Foreningen er et forum, hvor nysgerrigheden er fremherskende. Her er “højt til
loftet” med plads til alle perspektiver og forskellige metodiske tilgange i Socialt
Arbejde.

Private og offentlige virksomheder samt institutioner og
personer med interesse inden for forskning, uddannelse og
udvikling af socialt samt socialpædagogisk arbejde kan
tegne et medlemskab med adgang til FORSA-netværket og
en række FORSA aktiviteter med medlemsfordele:

FORSA er et mødested for forskere, praktikere, studerende og undervisere med
interesse for forskning og udvikling af Socialt Arbejde.

Institutionsmedlemskab
•

Vi mener at forskning og udvikling kræver nysgerrighed, inspiration og debat.
Omdrejningspunktet i foreningen er møder og netværksdannelse i forskellige
interessefællesskaber. Som medlem af FORSA får du muligheden for, at udvide
dit netværk, søge viden, inspiration, udveksle tanker og ideer med andre.

•
•

FORSA har som mål

•

At fremme forskning og udvikling i Socialt Arbejde
At forbedre vilkårene for forskning og forskeruddannelse i Socialt Arbejde
•
•

At arbejde for formidlingen af viden, erfaringer og resultater mellem forskning,
uddannelses- og udviklingsmiljøer og Socialt Arbejde i praksis

!
!

At arbejde for publicering og anden formidling af forskning i Socialt Arbejde

Logo på FORSAs hjemmeside - og mulighed for
at profilere egne arrangementer og/eller
forsknings- og netværksaktiviteter på
hjemmesiden indenfor rammen af foreningens
formål
Medlemsfordele gælder for 10 medarbejdere pr.
medlemskab
Adgang til et unik fagligtnetværk, hvor viden og
brobygning mellem forskning, praksis og
undervisning er sat i centrum
Løbende tilbud om spændende og inspirende
lokale arrangementer - der i samarbejde med
FORSA også kan målrettes relevante temaer i
egen organisation
Medlemsrabat ved deltagelse i FORSAs årsmøder
Modtage tidsskriftet Uden for nummer og FORSA
information

Kontingent Institutioner

At fremme internationalt samarbejde omkring forskning og udvikling i Socialt Arbejde

3500,00 kr. årligt

Individuelt personligt medlemskab
•

FORSA i NORDEN består af 5 medlemslande: Sverige, Norge, Finland, Island
og Danmark. Det fælles omdrejningspunkt er, at sikre Socialt Arbejde, som et
selvstændigt forskningsfelt og fremme drøftelser omkring udvikling af relationer
mellem forskning, praksis og uddannelse. FORSA startede i Sverige tilbage i
1987 og FORSA Danmark blev stiftet i 1999.. De nationale FORSA’er
samarbejder blandt andet omkring tidsskriftet Nordic Social Work Research.
Hvert andet år afholdes en fælles nordisk konference: FORSA Nordic

FORSA

KONTAKT FORSA⎜Sekretariatet
Huset Venture
Skanderborgvej 277
8260 Viby J
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Tidskrifter inden for forskning og udvikling af
Socialt Arbejde i Norden: Nordic Social Work
Research, Uden for nummer og medlemsbrevet
FORSA Information
En række spændende arrangementer og netværk
Foreningens årlige generalforsamling og mulighed
for deltagelse i årsmøder med medlemsrabat

Personligt kontingent
Studerende/pensionist

400,00 kr. årligt
200,00 kr. årligt
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