Kære medlemmer,
Nu nærmer sommeren sig ovenpå et uroligt forår forårsaget af COVID-19-epidemien. Vi håber, at I
alle er kommet godt tilbage på arbejdspladserne og til hverdagen. Hos FORSA har vi til efteråret
linet en række spændende aktiviteter op, som vi håber at se jer til. Bl.a. kan du deltage i vores generalforsamling i Århus og op til flere aktualitetsforedrag, f.eks. om den nye børnelov. Du kan
også følge med i projektet ’Vores Mål’ igennem en podcast, hvor vi dykker ned i FN’s Verdensmål.
Vi glæder os til at gå efteråret i møde sammen med jer.
Med ønsket om en god sommer,
Bestyrelsen
FORSA

Kommende arrangementer
I FORSA har vi som resten af samfundet måttet tilpasse os og justere vores aktiviteter i forhold til

COVID-19’s indtog i verden. Men som resten af samfundet håber vi på, at efteråret byder på mere
normaliserede tilstande, hvor vi igen kan forsamles til arrangementer. Derfor er vi også i fuld gang
med at planlægge efterårets arrangementer, som vil variere både i indhold og geografisk placering.
Efterårets første arrangement vil være FORSA’s generalforsamling, som afholdes den 10. september 2020 kl. 15-17 på VIA University College i deres lokaler i Århus. Ved arrangementet vil vi
markere, at FORSA har 20 års jubilæum i år, og lektor Søren Peter Olesen fra Aalborg Universitet
vil holde et oplæg om ”Forskning i socialt arbejde den gang og i dag. Indkaldelsen kan ses ved at
trykke her.
Den nye børnelov
Efterårets andet arrangement vil være et aktualitetsforedrag, som afholdes, når det ventede lovforslag om en ny børnelov 2020 kommer fra regeringen. Foredraget vil behandle; Hvordan tegner
regeringens nye initiativ til en børnelov? Er der nogle afgørende nye takter i forslaget? Og hvordan
spiller det sammen med de hidtil eksisterende prioriteringer som ‘tidlig indsats’ (Herning-modellen), styrket forældresamarbejde og evidensbaserede metoder?
Beskyttelse af udsatte børn og anbringelsesområdet har været en prioritet for regeringen fra starten. Børnene skal være udgangspunktet for det sociale arbejde med udsatte familier i højere grad,
end det hidtil har været parolen. Der er da også meget forskning, der viser, at det i praksis er svært
at sikre barnets inddragelse. Ligesom det er et stadigt dilemma, om indsatsen skal rette sig mod at
få en dysfunktionel familie til at fungere bedre, eller om man skal gribe hurtigere ind og få sikret
barnet mod potentielt traumatiserende opvækstvilkår.
Arrangementet forventes afholdt på Sjælland.
Vidensudvikling mellem praksis- og forskningsfeltet
Efterårets tredje arrangement vil ligeledes været et aktualitetsforedrag, som afholdes i samarbejde
med Randers Kommune. Her er temaet vidensudvikling i samspil mellem praksisfeltet og forskningsfeltet. Vores oplægsholder vil med udgangspunkt i konkrete forskningsprojekter give indblik
i, hvordan samspil mellem praksisfeltet og forskningsfeltet har foregået, hvilke erfaringer som er

fremkommet ved at deltage i forskningsprojektet, samt hvordan både viden og erfaring efterfølgende er implementeret i praksis. Oplægsholderne er bl.a. Ann Hermansen, Familiechef i Randers
Kommune, som vil fortælle om deres forskningsprojekt på familieområdet sammen med forsker
Marie Østergaard Møller. Randers Kommune vil lægge lokaler til arrangementet, som vil blive afholdt i Randers.
Vi håber naturligvis på at se mange af vores medlemmer til efterårets arrangementer, og I vil løbende kunne følge med på vores hjemmeside om, hvornår det bliver muligt at tilmelde sig.
Konference ’No one will be left alone’
FORSA Nordic konferencen ’No one will be left alone’, som planmæssigt skulle afholdes i efteråret 2020 i Reykjavik, er udsat til 2021 grundet Corona-epidemien. Arrangørerne ’The Association
of Icelandic Social Workers’ og ’The Faculty of Social Work at the University of Iceland’ har socialt
arbejde og bæredygtighed som fokusområde for konferencen og adresserer de muligheder og udfordringer, der er i socialt arbejde, uddannelse og forskning.
Det sociale arbejdets virke, kamp mod fattigdom samt frigørelse af mennesker diskuteres med afsæt i ’The Sustainable Development Goals (SDGs)’, også betegnet som verdensmål, formuleret og
igangsat af UN General Assembly i 2016 og knyttet til den globale definition af socialt arbejde ’International Federation of Social Workers’:
"Socialt arbejde er en praksisbaseret profession og en akademisk disciplin, der fremmer social forandring og
udvikling, social samhørighed, og empowerment og frigørelse af mennesker. Principper om social retfærdighed, menneskerettigheder, kollektivt ansvar og respekt for forskelligheder er centrale for socialt arbejde. Understøttet af teorier om socialt arbejde, samfundsvidenskab, humanistiske fag og oprindelige folks viden, inddrager socialt arbejde mennesker og strukturer for at adressere livsudfordringer og for at opnå øget trivsel.
Ovenstående definition kan blive præciseret på nationalt og/eller regionalt plan."
Følg med på vores hjemmeside for opdatering af programmet og de nye datoer for konferencen i
2021.
Det er dog ikke kun internationalt, at der er fokus på FN’s verdensmål i relation til muligheder og
udfordringer i socialt arbejde, uddannelse og forskning. Nationalt er der også flere forskningsprojekter, som tager udgangspunkt i verdensmålene. Bl.a. er Aalborg Universitet stærkt repræsenteret
med flere spændende projekter inden for det sociale arbejdes felt. På Aalborg Universitet arbejdes
der konkret med at udvikle en baseline for verdensmålene i Danmark samt udvide befolkningens
kendskab til dem gennem events og workshops. Det er verdens første åbne verdensmålsudviklingsprojekt og er samlet i et fælles projekt ”Vores mål”.
Projekt ’Vores Mål’
AAU’s forskere er tilknyttet 15 af de i alt 17 verdensmål. Forskerne er desuden med i den endelige
validering af de indikatorer, som Danmarks status på verdensmålene vil blive målt ud fra.
1. Afskaf fattigdom: Jørgen Goul Andersen
3. Sundhed og trivsel: Lars Ehlers
4. Kvalitetsuddannelse: Mie Buhl
5. Ligestilling mellem kønnene: Anette Borchorst
6. Rent vand og sanitet: Michael Rasmussen
7. Bæredygtig energi: Brian Vad Mathiesen

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst: Thomas Bredgaard
9. Industri, innovation og infrastruktur: Birgitte Gregersen
10. Mindre ulighed: Mia Arp Fallov
11. Bæredygtige byer og lokalsamfund: Jesper Ole Jensen
12. Ansvarligt forbrug og produktion: Michael Søgaard
14. Livet i havet: Trine Hammer Jensen
15. Livet på land: Torsten Nygård Kristensen
16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner: Sten Bønsing
17. Partnerskaber for handling: Henrik Halkier
Jesper Ole Jensen, seniorforsker ved BUILD, skal arbejde med at udvikle indikatorer for
verdensmål 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund.
Du kan læse mere om projektet her.
Vi kan ydermere henvise til projekt ’Vores Mål’ podcast her, hvor du både kan høre om ulighed,
fattigdom, afhængighed og meget mere.
Global online konference juli 2020
Vi vil henlede opmærksomheden på, at IFSW – International Federation of Social Workers afholder en global online konference i perioden fra den 15. til 19. juli 2020 (24 timer i døgnet) under temaet ’Samskabelse om social transformation’.
For yderligere oplysninger henvises til IFSW’s hjemmeside her.

FORSA er en forening, som har det formål at fremme dialog og diskussioner om forskning i socialt arbejde
og at fundere dette i mødet mellem praksis, uddannelse og forskning. Forskning og udvikling i socialt arbejde kræver nysgerrighed, inspiration og debat.
Dette sker i FORSA bl.a. gennem afvikling af aktualitetsforedrag, der arrangeres som fyraftensmøder eller gå-hjemmøder. De kan afholdes på arbejdspladser eller på uddannelsesinstitutioner og er som hovedregel gratis at deltage i dog
mod tilmelding og ikke kun forbeholdt medlemmer af FORSA.
Det er her, du som medlem af FORSA kan bidrage aktivt, hvis du har en ide til et aktualitetsforedrag. FORSA’s bestyrelse vil gerne etablere et samarbejde og dialog mellem dig/jer og FORSA om organiseringen og den praktiske afvikling
af arrangementet.
Ideen til aktualitetsforedrag kan udspringe af, at din arbejdsplads har indgået i et forsknings- og udviklingsprojekt, eller
du selv har gennemført forskning- og udviklingsprojekt, som du gerne vil have ud til et bredere publikum eller noget
helt tredje, som du finder kan være en del af FORSA’s formål.
Kontakt FORSA’s bestyrelse med din ide via sekretariat@forsa.dk

