
Kære FORSA medlem, 

Et forsinket godt nytår og tak for jeres engagement og deltagelse i foreningens aktiviteter. En særlig tak til 

de nye medlemmer, som kom til os i 2019. FORSA eksisterer kun i kraft af medlemmernes nysgerrighed, 

deltagelse og engagement i formidlingen af forskning og udvikling i socialt arbejde.  Vi har en række 

Aktualitetsforedrag i pipeline for foråret, og du kan på FORSA hjemmesiden få information om konferencer 

i Bukarest og Melbourne. Der er Nordisk konference på Island i november, og vi giver dig på hjemmesiden 

links til forskellige nye og interessante forskningsnetværk. Vi byder dig velkommen til et nyt år i FORSA, og 

vi glæder os til at dele det med dig. 

FORSA –  nysgerrig på viden. 

”FORSA - en udfordring til tanken. Et forum, hvor nysgerrigheden er fremherskende, og hvor der er højt til 

loftet. Uenigheder er et gode, som vi skal værne om….”, sådan skrev foreningens første formand, Lars 

Uggerhøj, da han bød FORSA medlemmerne velkommen til Foreningen FORSA i foreningens første 

Nyhedsbrev foråret 2000. Det er 20 år siden. Der er stadig højt til loftet og med kommentarer som 

”mindblowing – den bedste FORSA Konference nogensinde…” ”… FORSA har gjort det igen…” efter FORSA 

Konferencen oktober 2019, hvor vi satte digitalisering i socialt arbejde på dagsordenen, er vi overbevist om, 

at FORSA stadig har en berettigelse. 

Dannelsen af FORSA i 1999 markerede, at forskningsfeltet socialt arbejde var ved at konstituere sig. Det var 

ikke bare et diskussions- og udvekslingsforum. Det var en markering af, at både forskere, undervisere og 

praktikere i socialt arbejde ville være med til at definere og styrke feltet. Det var en markering af, at det 

ikke længere var et spørgsmål om feltet eksisterede, det var et spørgsmål om, hvordan feltet så ud og skulle 

forme sig. Medlemmerne skulle engagere sig i planlægningen af møder og studiekredse, diskussioner og 

artikler i Nyhedsbrevet.  

I dag kæmper vi om opmærksomheden med andre foreninger, netværk og miljøer, podcasts, konferencer 

og tidskrifter, som er med til at udvikle forskningsfeltet socialt arbejde. Hvor forskere, undervisere og 

praktikere kan inspireres, udfordres og udfordre. FORSA´s forankring i den nysgerrighed og det 

engagement, der er en grundlæggende drivkraft i socialt arbejde er det, der har gjort, at FORSA ikke bare 

blev en døgnflue, men bliver ved med at tiltrække interesserede fra både forskning, uddannelse og praksis.  

Faget socialt arbejde kan kun udvikles, forandres og udfordre, når mennesker mødes, viden, erfaringer og 

resultater formidles på tværs af forskning, udviklingsaktiviteter, uddannelse og praksis. Vi har i FORSA 

oplevet en stigende interesse fra praksis, hvor der netop efterspørges en styrket dialog mellem forskning og 

praksis. En praksis hvor centrale værdier i socialt arbejde er under pres og behovet for viden, uenigheder og 

udvikling trænger sig på. Vi hilser interessen velkommen og ser frem til at udveksle erfaringer og ideer til, 

hvordan denne dialog kan styrkes. 

I anledningen af 20 års jubilæet tager vi derfor også pulsen på, hvor forskning i socialt arbejde har bevæget 

sig hen, hvordan ser feltet ud i dag 20 år efter, og hvad får vi øje på, hvis vi kigger i krystalkuglen. Hvad skal 

forme forskning i socialt arbejde i de kommende år? Vi er i samarbejde med Randers kommune i fuld gang 

med at planlægge en eftermiddag, hvor forskere, praktikere og undervisere deler ud af deres erfaringer og 

giver bud på, hvordan dialogen mellem forskning, praksis og uddannelse kan styrkes. Sæt kryds i 

kalenderen d.26. maj 2020, hvor foreningens generalforsamling også afholdes i forlængelse af 

arrangementet. Alle medlemmer kan deltage gratis, og der vil i løbet af marts blive sendt en invitation med 

program for eftermiddagen til alle medlemmer. Vi glæder os til at se jer. 

Bestyrelsen. 



 

FORSA Årsmøde er blevet til FORSA Konference. 

Bestyrelsen har i forskellige sammenhæng erfaret, at FORSA kan opleves som et lukket miljø for særligt 

inviterede. Der er taget flere initiativer for at råde bod på den vildfarelse. Eksempelvis har bestyrelsen 

besluttet, at Årsmødet fremover skal hedde FORSA Konference for at signalere en større åbenhed med det 

formål at fange flere aktørers interesse. Desuden har generalforsamlingen i 2019 besluttet, at FORSA 

Konferencen skal være en to dages konference hver andet år (ulige år) i maj måned. Ligesom 

generalforsamlingen fremover afholdes i maj måned. Det år, hvor der ikke afholdes FORSA Konference i 

forbindelse med generalforsamlingen, vil bestyrelsen arrangere et Aktualitetsforedrag i sammenhæng med 

generalforsamlingen. 

Tidskrifterne 

Tidsskriftet Nordisk Social Work Research vil fra 2020 blive sendt til FORSA´s medlemmer 4 gange årligt, 

hvor det tidligere kun har været 3.  

Uden For Nummer, som udkommer 2 gange årligt, vil fra 2020 blive sendt direkte fra Dansk 

Socialrådgiverforeningen, som udgiver tidsskriftet. Det er en stor hjælp og økonomisk besparelse, at vi ikke 

selv skal stå for udsendelsen. Det betyder dog, at FORSAs medlemmer også vil modtage fagbladet 

SOCIALRÅDGIVEREN, da tidsskriftet sendes på samme måde, som det sendes til Socialrådgiverforeningens 

medlemmer dvs. sammen med fagbladet for den pågældende måned.  

Hjemmesiden 

Vi er i gang med en opdatering af FORSA hjemmesiden. Hjemmesiden er FORSAs store opslagstavle og 

central i formidlingen af arrangementer, diverse materiale fra arrangementerne i FORSA og viden om de 

netværk FORSA er en del af. Vi håber, I vil gå ind og kigge på den. Vi vil meget gerne høre jeres mening og 

forslag til, hvordan vi kan optimere hjemmesiden. Send dine kommentarer til sekretariat@forsa.dk 

 

FORSA Priser. 

Generalforsamlingen 2019 har stiftet to FORSA Priser. 

• En forsknings- og udviklingspris. 

For anerkendelse af et særlig interessant og kvalificeret forsknings-, Ph.d. og/eller udviklingsprojekt i socialt arbejde. 

• En uddannelsespris 

For anerkendelse af en særlig interessant og kvalificeret afsluttende opgave på enten bachelor, diplom, master eller 

kandidat niveau inden for socialt arbejde 

 

Priserne uddeles hver andet år i forbindelse med FORSA Konferencen første gang maj 2021. Der er deadline for indsendelse af 

indstillinger til de første uddelinger oktober 2020.  

Bedømmelseskriterier 

Prismodtagerens arbejde skal være karakteriseret ved at: 

• Fokusere på socialt arbejde som praksisbaseret profession og akademisk disciplin, der fremmer social forandring og 

udvikling 

• Omhandle en interessant og udviklende idé der ikke eller kun i begrænset omfang er undersøgt tidligere 

• Dokumentere akademisk håndværksmæssig kunnen 
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• Perspektivere og omsætte analyser og resultater til brug for kvalificering af socialt arbejdes praksis 

• Bidrage til debat og fremme forskning og udvikling i socialt arbejde gennem formidling af viden, erfaringer og resultater af 

relevans for socialt arbejde 

 

Indstilling 

En indstilling skal bestå af en projektrapport, en begrundelse, et resumé og en anbefaling. Alle kan indstille til prisen. Begrundelsen 

skal udformes af indstilleren. Resumé udarbejdes af forfatteren/forskeren/projektlederen selv.  

Indstillingerne skal sendes til Vibeke Bak Nielsen vibekebak@socsci.aau.dk 

Der vil snarest komme information om priserne og den bedømmelseskomite, der skal bedømme priserne på foreningens 

hjemmeside. 

Kommende arrangementer 

Aktualitetsforedrag – Optimismens politik. Skabelsen af uværdigt trængende borgere. Mathias Herup, 

postdoc., Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet. Tirsdag d.21. april 14.25 – 16.05. Campus  

Aarhus C, Auditorium C2.41 

10th European Conference for Social Work, Bucharest, April 2020. 

5th International Conference on Practice Research, Melbourne, Maj 2020 

FORSA Nordic Conference No one will be left behind, 4. – 6. November, 2020 in Reykjavik, Iceland. 
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