Velkommen l FORSA nyhedsbrev

FORSA Kalender

Foråret er i gang, og vi har i FORSA fået
erfaringer med at arrangere og a olde
webinarer. Det er en spændende ny form, der
muliggør formidling og diskussion på tværs af
landet for alle medlemmer. Der er ere
arrangementer i løbet af marts og april, som I
kan se på hjemmesiden.

Webinarer

Men ellers ser vi i FORSA frem l vores
konference d. 19/5 i Odense. Programmet er
færdigt, og der er åbent for lmeldinger. Vi
håber at se jer l de e arrangement.
Gennem disse ak viteter ønsker vi at leve op
l FORSAs målsætning om at arbejde for
formidlingen af viden, erfaringer og resultater
mellem forskning, uddannelses- og
udviklingsmiljøer og socialt arbejde i praksis.
Ak viteter, som giver en væsentlig mulighed
for at foreningens medlemmer kan mødes og
en grund l at nye medlemmer kan støde l.
Velkommen l martsudgaven af
nyhedsbrevet, der indeholder informa on om
disse kommende ak viteter. Derudover
sæ er vi spot på et forskningsmiljø i
Danmark, som et fast lbagevendende punkt
i nyhedsbrevet. Denne gang skal vi høre
nærmere fra Københavns
professionshøjskole.

22/3 kl. 16.30-18.00
Mathias Herup Nielsen og Anders Bøggild
Christensen: Præsenta on af to forskellige
casestudier i beskæ igelsesindsatsen.
8/4 kl. 16.30-17.30:
Karen Nielsen Breidahl: Asylliv på kanten af
velfærdsstaten
Aktualitetsforedrag:
19/4 kl. 15.00-18.00
Når praksis og forskning sammen udvikler det
sociale arbejdes felt - arrangement med
Randers og Vesthimmerlands kommuner.
Cepheus Park, Viborgvej 92, 8920 Randers.
Tæ ere på a oldelse vurderes om det
a oldes digitalt eller med fysisk fremmøde.
11/5 kl. kl. 15.16.30
Idamarie Leth-Svendsen og Ane e Faye
Jacobsen: Nye Børnelov 2021
Absalon Professionshøjskole A0.63. Tæ ere
på a oldelse vurderes om det a oldes
digitalt eller med fysisk fremmøde.
FORSA Konference
19/5 kl. 10.00 – 16.15

Vi ses i foreningen,
Anders Bøggild Christensen, fungerende
formand i FORSA.

Konference i Odense med e erfølgende
generalforsamling. Tema: Forskning i socialt
arbejde med fokus på Unge på Kanten.

Læs mere og lmeld dig:
h ps://forsa.dk/forsa-anbefaler/
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FORSA Nyhedsbrev Marts 2021

Program:

– med e erfølgende generalforsamling

Kl. 9.30: Registrering og morgenka e

19/5 kl. 10.00–16.30: FORSA Konference i
Odense – med e erfølgende
generalforsamling. Konferencen nder sted
på UCL Niels Bohrs Allé, Niels Bohrs Allé 1,
5230 Odense M Lokale NBA-H 104B.

Kl. 10.00-10.15: Velkomst ved FORSA’s
kons tuerede formand Anders B.
Christensen, VIA

TEMA: Forskning i socialt arbejde med fokus
på Unge på Kanten.
INDHOLD
Igennem de senere år har der
samfundsmæssigt været et øget fokus på at
få alle unge i gang med uddannelse, og at de
bliver ak ve medborgere gennem lknytning
l arbejdsmarkedet. Det har ført l en række
reformer på ungeområdet de senere år med
henblik på at få ere unge l at tage en
uddannelse og opnå en god lknytning l
arbejdsmarkedet. Hvilke indledende
resultater har reformerne ført med sig?
Ind l videre ser det ud l, at antallet af unge,
der mistrives og står i vanskelige posi oner,
ikke bliver mindre, men nærmest større. Og
det ser ud l, at de reformer i skole,
ungdomsuddannelse og
beskæ igelsesindsatsen, der skulle gøre
indsatsen bedre og le ere, har mødt nogle
udfordringer. De e har påvirket og vist sig i
forskningen, i professionsuddannelserne og i
det prak ske sociale arbejde.
Vi har derfor i FORSA ved de e års
konference valgt at sæ e fokus på forskning
om unge i udsa e posi oner og deres vej fra
skoleliv l arbejdsmarked. Konferencen
præsenterer keynotes samt projekter, der
taler ind i de e emne.

Kl. 10.15-11.05: Keynote 1 – Inge Storgaard
Bon ls, docent, Ins tut for
Socialrådgiveruddannelse, KP
Kl. 11.15-12.00: Praksiserfaringer fra Projekt
Reconnect
Kl. 12.00-13.00: Frokost
Kl. 13.00-13.50: Keynote 2 – Ida Schwarts,
docent og leder af forskningsprogrammet
”inklusion og hverdagsliv”, UCL.
Fællesskabende praksisser i
ungdomsuddannelse og beskæ igelse – den
fælles sag i tværprofessionelt samarbejde
Kl. 14.05-14.50: Workshops
Workshop 1 Forskningsprojekt om NEETgruppen (Not in Employment, Educa on or
Training) v/ Per Svanholm Christensen,
Nenad Michael Elkjær og Per Westersø, VIA
Workshop 2 ”Højskolen uden mure”
v/ Charlo e Rosenberg, Lektor, Ph.d. og
Rikke Egaa Jørgensen, Lektor, Ph.d., Absalon
Kl. 14.50-15.10: E ermiddagska e
Kl. 15.10-16.00: Keynote 3 Me e Pless,
lektor ph.d. Center for Ungdomsforskning,
Aalborg Universitet. Ny udsathed i
ungdomslivet?
Kl. 16.00-16.30: Afslu ende bemærkninger
fra FORSA’s formand og den første uddeling
af FORSA-priser
Kl. 16.45-18.00: Generalforsamling
Tilmelding foregår her: h ps://
forsa.nem lmeld.dk/5/
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FORSA Konference i Odense

19.5. Kl. 16.45 -18.00.

Om FORSA webinar og
aktualitetsforedrag

1. Valg af dirigent

To forskellige casestudier i
beskæ igelsesindsatsen – Ny ejobs og 225mersregel

2. Valg af referent

Mandag d. 22 marts kl. 16.30-18.00

3. Bestyrelsens beretning

Mathias Herup Nielsen præsenterer under
følgende tel: Ak vering eller passivering? En
analyse af et etnogra sk studie af ny ejobs.

Dagsorden:

4. Indkomne forslag
•

Vedtægtsændring – kon rmering
af vedtægtsændringen beslu et
på generalforsamling 10/9-2020

5. Regnskab og budget samt fastsæ else
af kon ngent
•

Godkendelse af regnskab

•

Godkendelse af budget

•

Fastsæ else af kon ngent

6. Valg:
•

Valg af formand

•

Valg l bestyrelsen

•

Valg af suppleanter

•

Valg af revisor

7. Evt.
Forslag l behandling under punkt 4 skal
være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Der er valg om 4 pladser i bestyrelsen. Vi
opfordrer alle med lyst og interesse for
FORSAs arbejde l at s lle op. Mere
informa on kan fås ved henvendelse l
formand Anders Bøggild Christensen
abc@via.dk eller andre
bestyrelsesmedlemmer.

Ny ejobs var en del af den store
kontanthjælpsreform i 2014. De poli ske
argumenter var, at man dermed både kunne
skræmme bekvemmelighedsmodtagerne ud
af systemet og sam dig lære de
lbageværende om værdien af hårdt,
manuelt arbejde l glæde og gavn for
samfundet som sådan. Oplægget
dokumenterer, at den poli ske ambi on ikke
al d kan gen ndes i praksis. Med afsæt i en
ny analyse af data fra et års etnogra sk
feltarbejde og 42 interviews med
ny eak verede (foretaget af ph.d-stud. Lasse
Schmidt Hansen) fra et konkret ny eprojekt,
optegnes en dagligdag hvor man bruger mere
d på at sidde og vente end på at arbejde og
hvor arbejdsdagen af og l fyldes af opgaver
som lader l at være komplet meningsløse.
Alligevel ender langt de este deltagere med
at være glade for forløbet. Oplægget udfolder
et bud på, hvordan det kan være og
diskuterer, hvad dét fortæller os om ny ejobs
som ak veringsform. Oplægget tager afsæt i
et fælles analysearbejde mellem Lasse
Schmidt Hansen (AU) og Mathias Herup
Nielsen (AAU)
Anders Bøggild Christensen præsenterer
under følgende tel: Når professionelle
værdier og poli ske mål er i kon ikt.
Oplægget omhandler en undersøgelse af
socialrådgiveres arbejde med 225mersreglen. Webinaret tager afsæt i, at det
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FORSA Generalforsamling

må være professionelt kon ik yldt at
administrere en regel, der strider mod de
professionsfaglige værdier, og oplægget
præsenterer resultater fra en
interviewundersøgelse af frontpersonale.
Mathias Herup Nielsen er cand.scient.pol.,
phd., Adjunkt for ins tut for poli k og
samfund, Aalborg Universitet og Anders
Bøggild Christensen er cand.scient.pol., phd.,
lektor ved socialrådgiveruddannelsen Aarhus,
VIA University College
Zoom: h ps://viadk.zoom.us/j/
67079664202?
pwd=QXA5bDJlSEVVYTlQVHFXQTNDOG0zUT0
9
NB: Om zoom adgang:
For langt de este vil der være adgang ved at
klikke på linket. Hvis der er problemer med
adgang, eller du ikke har installeret zoom er
der en mulighed for at logge på gennem ’join
from your browser’ og anvende password
nedenfor eller at logge på via telefon og følge
instruk onen.
Dial

+45 32 70 12 06

Meeting
ID

670 7966 4202

Password

701200

Regeringens udspil l ny børnelov 2021
Tirsdag 11. maj kl. 15.16.30.
Professionshøjskolen Absalon, Auditorium
A0.63.
Regeringens længe ventede udspil ’Børnene
først’ blev præsenteret i januar, og der
forhandles netop i disse måneder mellem
par erne i Folke nget om udmøntningen af
det kommende lovforslag. Udspillet har
a ødt meget debat omkring hovedtemaerne:
‘ ere og dligere ernelser’, ere adop oner
og ere re gheder l børn.
Hvordan tegner regeringens udspil samlet
set? Er der nogle afgørende nye takter i
forslaget? Vil det gøre en virkelig forskel for
børns tryghed, trivsel og udvikling? Og
hvordan spiller det sammen med de hid dige
prioriteringer som ‘ dlig indsats’, styrket
forældresamarbejde, frikommune-forsøget?
Oplæg ved Idamarie Leth-Svendsen, lektor på
KP og Ane e Faye Jacobsen, seniorforsker,
Ins tut for Menneskere gheder
Tilmelding l fysisk arrangement senest
fredag 7.5. l Karin Brantbjerg Madsen, mail:
kama@pha.dk.
Tæ ere på a oldelse vurderes om det
a oldes digitalt eller med fysisk fremmøde.
Online invita on og link kan ndes på FORSAs
hjemmeside en uge før arrangementet

Vil du gerne være redaktør?
Tidsskri et Nordic Social Work Research
søger ny redaktør og medredaktører.
Deadline 1.5.2021.
Læs mere her: h ps://
think.taylorandfrancis.com/rnswcallforeditor/
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Forskning på KP

ECSWR konference Bukarest 5-7. maj 2021.

FORSA sæ er fokus på forskningsmiljøer og
projekter indenfor socialt arbejde og i de e
nyhedsbrev præsenterer vi forskning på
Københavns Professionshøjskole (KP).

Se mere på: h ps://www.ecswr2020.org/en/
Street-level bureaucracy conference (SLB)
•

1 dags On-line webinar 16/6-2021

•

13-17 juni 2022 i København

Se mere på: h ps://www.poli cssociety.aau.dk/research/projects/lises/
conferences/
EASSW konference Tallin 15-18 juni 2021
Se mere på h ps://www.eassw.org/
ecswe-2021-invita on/
FISS konference Hong Kong 2.-4. juli 2021
Se mere på: h p:// ss-socialsecurity.org/
conference-2020-2/
ESPAnet konference On-line 31.august- 3.
september 2021
Se mere på: h ps://espanet.org/annualconferences/forthcoming-conferences/
European conference on domes c violence
13-15. september.
Se mere på h p://ecdv-ljubljana.org
FORSA konference Reykjavik 11-12
november 2021
Se mere på: h ps://10 mes.com/forsaconference-reykjav-k

Sæt kryds i kalenderen

Kontakt FORSA på mail:
sekreatariat@forsa.dk
Forslag l bidrag l Nyhedsbrevet
kan sendes l denne mail.

Forskning og udvikling på Københavns
Professionshøjskole skaber ny viden og
konkrete løsninger på udfordringer inden for
de professioner, vi uddanner l. Et mål for KP
er, at få mere praksisnær forskning og
udvikling ind i undervisningen. KP’s
forsknings- og udviklingsak viteter er
organiseret i forskningsprogrammer, som
hver er re et mod en helt central
samfundsmæssig udfordring, som en eller
ere professioner skal bidrage l at løse.
Socialt arbejde med udsa e voksne
Det sociale arbejde bliver aktuelt udfordret af
et s gende antal borgere med psykiske
lidelser og dobbeltproblema kker og unge
med psykisk sårbarhed eller kogni v
funk onsnedsæ else. De e
forskningsprogram adresserer den s gende
kompleksitet i målgruppen og har l formål at
fremme social inklusion og livskvalitet samt
et øget fokus på inkludering på almindelige
arbejdspladser, uddannelsesins tu oner og i
frivillige foreninger. Forskningsprogrammets
mål er at kvali cere den socialfaglige praksis.
Vi lægger vægt på rela onsdannelse, den
professionelle samtale, systema sk
sagsbehandling og beslutningstagen,
helhedsorientering samt indsatser og
metoder. Derudover har vi fokus på den
koordinerende indsats på tværs
af bl.a. bes ller-udfører-funk oner
(BUM), samt at borgeren, de pårørende og
netværket inddrages og bidrager med
løsninger.
Integrerede indsatser: Forskning
peger på, at integrerede indsatser er
mere virksomme end sektoropdelte
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Interna onale konferencer

Samskabelse og dligt forebyggende
indsatser: I denne satsning er
formålet at udvikle, afprøve og
undersøge metoder, der understø er
social inklusion. Udgangspunktet er
indsatser, hvor socialarbejdere
samarbejder med civilsamfund,
frivillige foreninger,
brugerorganisa oner og borgerne.
Det kan være i dsafgrænsede
indsatser, der understø er borgerens
udvikling og sociale inklusion og
forebygger
funk onsevnenedsæ elser.
Visita on og livskvalitet i bo lbud:
Der er et s gende behov for
specialiserede indsatser og bo lbud
l borgere med udfordrende adfærd.
Borgerne har typisk svære
funk onsnedsæ elser som følge af
psykiske lidelser, problema sk
rusmiddelbrug, hjerneskade,
udviklingsforstyrrelser og
demenslidelser. I satsningen
adresseres speci kt socialrådgivernes
professionsudøvelse i .
myndighedsbeslutninger,
rela onsdannelse og den
koordinerende indsats l bo lbud
(BUM-modellen).
Opsøgende og
lokalsamfundsbaserede sociale

indsatser: Borgere med komplekse
problemer i form af sto rug, psykiske
lidelser og hjemløshed er blandt de
mest marginaliserede i samfundet. I
denne satsning undersøges
opsøgende, lokalsamfundsbaserede
indsatser med det formål at udvikle
lbud, der understø er livskvalitet og
forbedrer sundhed. Endvidere
adresseres socialrådgivernes
professionsudøvelse i .
myndighedsbeslutninger,
rela onsdannelse og
helhedsorientering.
Centrale projekter:
Individuelt planlagt job med stø e –
implementering, organisering og erfaring
2019-2023
Reconnect: I projektet udvikler, afprøver og
evaluerer vi en integreret uddannelses-,
beskæ igelses- og psykosocialindsats
målre et unge med tegn på angst og/eller
depression, som står uden for uddannelse og
job. Projektet vil afprøve og evaluere en
integreret uddannelses/beskæ igelses- og
psykoterapeu sk indsats målre et unge med
symptomer på angst og/eller depression.
Indsatsen udvikles med afsæt i en
evidensbaseret beskæ igelsesmetode kaldet
”Individuelt planlagt job med stø e” (IPS)
som tradi onelt re er sig mod unge/voksne
med svære psykiske lidelser. I projektet
lpasses IPS metoden l målgruppen unge
med tegn på angst og/eller depression, som
står uden for uddannelse eller beskæ igelse,
samt l danske kommuner.
Projektet har relevans for kommunerne der
som led i Lov om kommunal indsats for unge
under 25 år (L746), får det fulde ansvar for de
unges lknytning l uddannelse og/eller
beskæ igelse. Projektets relevans skal også
ses i sammenhæng med en styrket indsats for
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l bl.a. mennesker med psykiske
lidelser eller problema sk
rusmiddelbrug. Indsatserne fordrer, at
socialarbejdere navigerer mellem
logikker og organiseringsformer, deler
viden og koordinerer med andre
professioner. Satsningen re er sig
mod at undersøge borgernes
erfaringer og de professionelles
arbejdsformer i integrerede indsatser
for at kunne pege på, hvad der virker

Projektet gennemføres i samarbejde med 3
kommuner samt RUC og VIVE som vil indgå i
forskningssamarbejdet. Den
forskningsmæssige evaluering består af 1)
e ektundersøgelse via propensity score
matching, 2) økonomisk evaluering, 3)
proces- og implementeringsevaluering samt
4) evaluering af de unges erfaringer og
lfredshed med indsatsen.
Pædagogisk arbejde med udsa e unge og
voksne: Trods mange års sociale indsatser er
15 % af danske unge mellem 20-24 år fortsat i
risiko for permanent at forblive socialt og
økonomisk udsa e. Forskningsprogrammet
udvikler i samarbejde med pædagogisk
praksis viden, som skal forbedre unge og
voksnes deltagelsesmuligheder. Antallet af
borgere, der får socialpædagogisk stø e, er
steget med 72 % fra år 2010-2016. Der er en
større kompleksitet og diversitet i de
problems llinger, som medfører en udsat
posi on for de unge og voksne, og den
sociale polarisering er s gende. I 2018 steg
antallet af unge, som blev vurderet ikkeuddannelsesparate l 32 % og i 2017 angav
8,5 % mænd og 10,7 % kvinder i Danmark, at
de følte sig ensomme. Den s gende
mistrivsel blandt unge og voksne betyder, at
deres risiko for at få en psykiatrisk diagnose
s ger. For at løse disse udfordringer kræves
der ny forskning, som undersøger og
forebygger udsatheden for unge og voksne.
De e forskningsprogram udvikler ny og
mere praksisnær viden, der styrker den
pædagogiskeprofessions handlemuligheder,
og som bidrager l at håndtere den
samfundsmæssige udfordring med

særligt fokus på socialpædagogiske
målgrupper.
Satsninger
I forskningsprogrammet fokuserer vi særligt
på følgende satsninger:
Pædagogik, ungdom og urbanitet; I
denne satsning ønsker vi at udvikle en
urbanpædagogik. Vi fokuserer særligt
på at undersøge unges fællesskaber
og sociale iden tet i byens rum og på
at skabe viden om forebyggende
pædagogiske indsatser i udsa e
boligområder. Derudover undersøger
vi, hvordan professionelle bruger
viden om risici og ressourcer i byen,
og hvordan udsa e grupper mestrer
den sociale integra on.
Socialpædagogik, deltagelse og
marginalisering: Med satsningen
ønsker vi at udvikle viden og metoder,
som skal bidrage l at skabe ere og
bedre deltagelsesmuligheder for
marginaliserede unge og voksne. Vi
har særligt fokus på pædagogers
arbejde med borgere med
psykiatriske diagnoser, udsa e ældre
og udviklingshæmmede.
Centrale projekter: Udsa e unges
fællesskaber i gade- og bykulturelle
ini a ver: Gennem studier af unges
fællesskaber i urbane gadeidrætsprojekter
(parkour, skateboard, street dance mm.)
afdækker vi in- og eksklusionsprocesser samt
projekternes poten aler i rela on l udsa e
unge. Psykosocial rehabilitering i praksis:
Projektet fokuserer på udfordringer og
dilemmaer i rela onsarbejdet i
socialpsykiatrien. Empirien er feltarbejde
blandt beboere og personale på bosteder for
unge voksne med alvorlige psykiske
problemer. Vild velfærd: I projektet fokuserer
vi på marginaliserede unge. Vi undersøger,
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unge med mentale helbredsproblemer via
kommunale forebyggende indsatser, som
anbefalet i Sundhedsstyrelsen
”Forløbsprogram for børn og unge med angst
og/eller depression” 2017.

udvikler og afprøver alterna ve
velfærdsorganiseringer, der skal håndtere
komplekse sociale problemer, som år e er år
rammer børn og unge, der opholder sig i
urbane rum. ’Vild velfærd’ er et
ak onsforskningsforløb, der re er blikket
mod velfærdsstatens organisatoriske
løsninger på området omkring stærkt
marginaliserede unge med særligt blik på
storbyens kontekst. Projektet er en del af det
by-pædagogiske forskningslaboratoriums
arbejde med at udvikle viden om
pædagogiske indsatsmuligheder med udsa e
børn og unge i byen, l brug for en styrkelse
af de pædagogiske uddannelser og
professioner. Projektet er en videreudvikling
på baggrund af projektet ’All In - unge og All
In - medarbejderforløb’, der havde l formål
at styrke indsatsen overfor marginaliserede
unge i udsa e boligområder.

Vil du være medlem af FORSA?
FORSA er en forening for alle, der er
interesserede i forskning i socialt arbejde.
FORSA arbejder bl.a. for at fremme forskning
i socialt arbejde.
Som personligt medlem får du følgende:
•

Tidsskri et Nordic Social Work
Research(udkommer 4 gange årligt)
Tidsskri et Uden for nummer
(udkommer 2 gange årligt)

•

Medlemsbrevet FORSA Informa on på
mail (ca. 4 gange årligt) samt løbende
medlems-informa on

•

Gra s adgang l en række spændende
arrangementer

•

Du kan deltage i årsmøder og
konferencer medmedlemsrabat (se
næste side for mere informa on)

•

Du kan deltage gra s i foreningens
årlige generalforsamling (a oldes i år
19/5 i Odense)

•

Du har en mulighed for at møde andre
interesserede i forskning i socialt
arbejde

•

Du har en mulighed for at møde andre
interesserede i forskning i socialt
arbejde

Indmeldelse og kon ngent
Kon ngentet for personligt medlemskab af
FORSA i 2021 koster 500,- kr..
Kon ngent for pensionister og studerende på
SU-bere gede uddannelser 250,- kr. årligt.
Du kan indmelde dig på foreningens side her:
h ps://forsa.dk/medlemskab/indmeldelse/
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