Forårets program fortsat:
23/8 kl. 14.00-16.00: Professionshøjskolernes forskning i
socialt arbejde.
24/8 14.00-16.00: Professionshøjskolernes strategi for at
kvalificere adjunkter til forskning og udvikling.
25/8 14.00-16.00: Præsentation af forskning og udviklingsprojekter ved professionshøjskolerne.

Skal du blive medlem af FORSA i 2021?
FORSA er en forening for alle, der er interesserede i
forskning i socialt arbejde. Foreningen har følgende 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
At fremme internationalt samarbejde omkring
forskning og udvikling i socialt arbejde

Er du optaget af
udvikling og forskning i
socialt arbejde?
Så bliv medlem af FORSA!
Find os på:
Website: forsa.dk - Email: sekretariat@forsa.dk

Et personligt medlemskab giver
følgende muligheder:
Du modtager tidsskriftet Nordic Social Work Research
(udkommer 4 gange årligt)
Du modtager tidsskriftet Uden for nummer
(udkommer 2 gange årligt)
Du modtager medlemsbrevet FORSA Information på
mail (4 gange årligt) samt løbende medlemsinformation
Du har gratis adgang til en række spændende
arrangementer – se næste side for forårets program i
2021 for medlemmer
Du kan deltage i årsmøder og konferencer med
medlemsrabat (se information om konference d. 19/5 i
Odense på næste side)
Du kan deltage gratis i foreningens årlige
generalforsamling (afholdes i år 19/5 i Odense)
Du har en mulighed for at møde andre interesserede i
forskning i socialt arbejde

Indmeldelse og kontingent
Kontingent for personligt medlemskab i 2021: 500,- kr.
Kontingent for pensionister og studerende på SU-berettigede
uddannelser i 2021: 250,- kr. årligt.
Du kan Indmelde dig på foreningens side her:
https://forsa.dk/medlemskab/indmeldelse/

Forårets program:
10/2 kl. 16.30-17.30: Finn Amby og Lena Kjeldsen:
Jobcentrenes indsats og samarbejdsflader i forhold til
ledige med handicap.
24/2 kl. 14.25-16.05: Mikkel Bo Madsen: Forsøget på
Lærkevej. Hvad betyder det, når sagsantallet sænkes fra
230 udsatte borgere per sagsbehandler til 50?
10/3 kl. 16.30-17.30: Rigsrevisionens beretning om
indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse.
22/3 kl. 16.30-18.00: Mathias Herup Nielsen og Anders
Bøggild Christensen præsenterer to forskellige casestudier i beskæftigelsesindsatsen.
8/4 kl. 16.30-17.30: Karen Nielsen Breidahl: Asylliv på
kanten af velfærdsstaten.
19/4 kl. 15.00-18.00, Når praksis og forskning sammen
udvikler det sociale arbejdes felt - arrangement med
Randers og Vesthimmerlands kommuner.
27/4 kl 16.30-17.30: Katrine Bindesbøl Holm Johansen og
Helene Oldrup: Mødet med systemet for voldsudsatte og
voldsudøver. Med udgangspunkt i ny undersøgelse fra Lev
uden vold.
11/5 kl 14.25-16.05: Sisi Ploug Pedersen: Ny lov i forbindelse
med barnets reform.
19/5: Konference og generalforsamling. Tema: Unge i
sårbare og udsatte positioner ift. uddannelse og arbejdsmarked. Oplæg ved: Inge Storgaard Bonfils, Ida Schwartz,
Mette Pless samt en række workshops.

