
FORSA Nyhedsbrev april 2022 

Kære FORSA medlem,  

Velkommen )l FORSA Nyt. Der sker en del i 
foreningen, som du kan orientere dig om i 
de=e nummer. Vi har a?oldt ekstraordinær 
generalforsamling d. 24/2, hvor kon)ngentet 
for 2022 er sat ned )l 300 kr. for et ordinært 
medlemskab og 200 kr. for studerende og 
pensionister. Det er glædeligt at vi kan sæ=e 
kon)ngentet ned. Nedsæ=elsen af 
kon)ngent hænger sammen med et ændret 
engagement med NSWR, så modtagelse af 
fysisk eksemplar af )dsskriKet ikke længere 
er en del af medlemskabet. Det er muligt 
individuelt at abonnere på NSWR )l en 
reduceret FORSA-pris på 38 euro på NSWRs 
hjemmeside, som du kan finde via FORSAs 
hjemmeside under ”Om FORSA” eller via link: 
https://forsa.dk/wp-content/uploads/2016/02/
RNSW-Leaflet-2016.pdf 

Vi har sam)dig a?oldt nogle arrangementer 
her i foråret, og der kommer flere i resten af 
foråret, som I kan orientere Jer om her i 
nyhedsbrevet, på hjemmesiden og på 
LinkedIn. Til eKeråret holder vi en stor 
konference d. 3/11, i samarbejde med en 
række andre foreninger på det sociale 
område, med temaet aktuelle dilemmaer på 
handicapområdet. Vi håber at se mange 
medlemmer )l konferencen, som er gra)s at 
deltage i. Sæt kryds i kalenderen. 

I marts holdt vi en bestyrelseslørdag, hvor vi 
tegnede visionerne for de kommende års 
arbejde. Så det går godt i FORSA. Men der 
sker forandringer i det ins)tu)onelle 
landskab, der påvirker forskning i socialt 
arbejde, som er dybt bekymrende.  

FORSA har )l formål at fremme forskning i 
socialt arbejde. Forskning i socialt arbejde 
prioriteres lavt i Danmark, og der er få 
forskningsmiljøer. Derfor er det dybt 
beklageligt, at Aalborg Universitet i 
København lukker Kandidatuddannelsen i 
socialt arbejde. Det påvirker både det 
universitære forskningsmiljø og fødekæden af 
akademisk trænede og interesserede 
kandidater, der også bliver morgendagens 
forskere og undervisere. Med de omfa=ende 
velfærdsydelser og de generelt høje 
socialpoli)ske ambi)oner i den danske 
velfærdsstat, kan det kun anses som en 
forkert udvikling, at viden, forskning og 
kompetencer på de=e felt nedprioriteres. Det 
bliver et stort )lbageslag for udviklingen af 
det sociale område som et forskningsmæssigt 
felt. 

På foreningens vegne, 

Anders Bøggild Christensen, formand for 
FORSA 
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Er du kommende 
bestyrelsesmedlem i FORSA?
Vi vil opfordre alle medlemmer i foreningen 
at overveje at s)lle op )l bestyrelsen. Vi har 
brug for flere og nye kræKer, da enkelte 
bestyrelsesmedlemmer eKer mange års stor 
indsats takker af. 

Bestyrelsesarbejdet er )lre=elagt med ca. 8 
korte online møder om året. Vi mødes en 
gang fysisk om året )l en længere 
bestyrelseslørdag, hvor vi har )d )l at gå i 
dybden med strategierne for foreningen. 
Herudover kan der være arbejde med et 
særligt ansvarsområde i foreningen samt 
)lre=elæggelse af arrangementer og 
konferencer. Vi er glade for det hver enkelt 
kan bidrage med. 
  
Har I spørgsmål eller vil )lkendegive en 
interesse kan I kontakte formand Anders 
Bøggild Christensen, abc@via.dk 

 

Ny FORSA studiekreds: Socialt 
arbejdes klassikere 

FORSA har )l formål at fremme forskning i 
socialt arbejde. Heri ligger også muligheden 
for at skabe netværk, der udveksler viden og 
erfaringer for at kvalificere mulig frem)dig 
forskning. De=e ini)a)v skal ses i den 
sammenhæng. Studiekredsens formål er at 
medlemmer sammen kan blive klogere på 
socialt arbejde som genstandsfelt ved i 
fællesskab at drøKe udvalgte klassikere i 
socialt arbejde. 

Ved klassikere forstås for eksempel vig)ge 
værker i socialt arbejdes idéhistorie, centrale 
lærebøger og skelsæ=ende 
forskningsprojekter. 

Studiekredsens form er at mødes 4-6 gange 
om året. Hvert møde har en facilitator, der 
introducerer dagens tekst. HereKer er der 
debat om dagens tekst. Studiekredsens 
medlemmer fastlægger program, men vi 
indleder med: 

• Richmond, Mary Ellen (1917), Social 
diagnosis, New York: Russell Sage 
Founda)on 

• Addams, Jane (1910). Twenty years at Hull-
house 

A?ængig af deltagerkreds beslu=er vi at 
mødes fysisk eller online. 

Interesserede bedes melde sig hos Søren 
Peter Olesen spo@socsci.aau.dk eller Anders 
Bøggild Christensen abc@via.dk inden d. 
20/6-2022. Første møde i studiekredsen 
foregår i august 2022. 
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Kontakt FORSA på mail:  

sekretariat@forsa.dk 

Forslag )l bidrag )l Nyhedsbrevet 
kan sendes )l denne mail.

mailto:abc@via.dk
mailto:spo@socsci.aau.dk
mailto:abc@via.dk


Indkaldelse Fl generalforsamling 
2022  

FORSA indkalder hermed )l 
generalforsamling 27/4-2022 kl. 16.15 på 
Campus C i Aarhus i lokale C3.04. 

Generalforsamlingen a?oldes som hybridt 
arrangement med mulighed for at deltage 
online. 

h=ps://viadk.zoom.us/j/69184401953?
pwd=cmx3aUdRUExNN3BGZllzVzBZcWhJQT0
9 

Som optakt )l generalforsamlingen er der 
aktualitetsforedrag kl. 14.25-16.05 i lokale 
C2.41. Se nærmere beskrivelse længere 
fremme i nyhedsbrevet.  

Dagsorden )l generalforsamling 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Godkendelse af regnskab for 2021 

6. DrøKelse af budget 2023 

7. Fastsæ=else af kon)ngent for 2023 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af suppleanter 

10. Valg af revisor 

11. Evt.  

Referat af ekstraordinær 
generalforsamling i FORSA 
24.2.2022 kl. 16.  
Mødet foregik online på Zoom. 
Til stede: Bestyrelsen repræsenteret ved 
Anders Bøggild C., Edda Luth, Anne Bølling 
Frederiksen, Dragana Radic, Ane=e Faye 
Jacobsen. Desuden Lars Uggerhøj og Sabine 
Jørgensen, medlem af NSWRs redak)on 

1. Valg af dirigent. 
Anders Bøggild Christensen, FORSAs formand 
bød velkommen. Han fik ja )l at være dirigent 
også. 
Konstaterede at GF er lovlig indkaldt. 

2. Valg af referent. 
Ane=e Faye Jacobsen, bestyrelsesmedlem, 
blev valgt. 
3. Fastsæ=else af kon)ngent for 2022 jf. 
vedtægternes §4 
Bestyrelsens sagsfrems)lling og forslag )l 
kon)ngent for 2022 har været )lsendt 
medlemmerne i vedhæKet fil )l indkaldelsen 
)l ekstraordinær GF. 

Forslaget er følgende: Kon)ngent for 2022 
fastlægges )l: 

• Individuelle medlemmer pr. år 300 kr. 

• Pensionister og studerende pr. år 200 
kr. 
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Meld dig ind i FORSA-gruppen på 
LinkedIn h=ps://www.linkedin.com/
groups/4437301/ 

FORSA lægger løbende info op om 
arrangementer mv. på i FORSA 
LinkedIn gruppe.

https://viadk.zoom.us/j/69184401953?pwd=cmx3aUdRUExNN3BGZllzVzBZcWhJQT09
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Forslaget blev vedtaget. Dragana orienterer 
vores revisor.  

Kon)ngenuald skyldes, at vi opsiger FORSAs 
kollek)v-abonnement på )dsskriKet NSWR. 
Medlemmer kan tegne individuelle 
abonnementer )l rabatpris. 

Forsamlingen drøKede kort om medlemspris 
eller ’goder’ (som NSWR) var det vig)ge for 
medlemmerne.  

4. Evt 
Der startes et nye )dsskriK European Social 
Work Research, med baggrund i ESWRA og 
Policy Press (forlag). Lars Uggerhøj er Editor 
in Chief. 

Aktualitetsforedrag 

Socialt arbejde 2022 set fra Kofoeds skole 
og Udsa9erådet i Aarhus Kommune, v. 
Michael Alber, forstander for Kofoeds Skole i 
Aarhus og næsTormand i Udsa9erådet i 
Aarhus fra 2010 Fl 2022. 
Tid: 27.4. kl. 14.25 – 16.05  
Sted: VIA, Campus C i Aarhus i lokale 2.41 

Helhedsorienteret indsats for borgere med 
psykiske vanskeligheder og samFdigt 
misbrug, v. Lektor Marie Louise Lauridsen, 
UC SYD. 
Tid: Mandag d. 9. maj 2022 kl. 15.30 – 16.45 
Sted: Zoom. Zoomlink:  
Join Zoom Meeting


Om foredraget: 
Udsa=e voksne med psykiske vanskeligheder 
og sam)digt misbrug har behov for en 
helhedsorienteret koordineret indsats på 
tværs af sektorer og professioner, og borgere 
der har komplekse problems)llinger, har 
generelt behov for et helhedsorienteret 
perspek)v på deres problems)llinger for at 
muliggøre )lre=elæggelse af relevante 
indsats på re=e )dspunkt. 

De=e kan en forløbskoordinator, der arbejder 
med koordinerende indsatsplaner på tværs af 
psykiatri, misbrugsbehandling og relevante 
samarbejdspartnere, bidrage )l at 
understø=e. Vi har undersøgt hvordan 
samarbejdet og arbejdet med planerne 
fungerer i praksis, med fokus på hvilke 
kompetencer forløbskoordinatoren skal have 
for at lykkes med koordineringen på tværs. 
Og vi finder, at det er via de uformelle 
kompetencer, der bliver bygget bro på tværs 
og at der her ligger et uudny=et poten)ale 
som kan gavne borgerens udby=e af forløbet. 
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De koordinerende indsatsplaner understø=er 
arbejdet med fokus på prioritering af 
indsatser og overblik for borgere med 
psykiske vanskeligheder og sam)digt 
misbrug, og sikrer viden for de professionelle 
om, hvem der varetager hvilke indsatser og 
ikke mindst hvordan de professionelle 
kommer i kontakt med hinanden. 
  
Webinaret rundes af med en fælles drøKelse 
af, hvad der aktuelt rører sig indenfor 
området og hvordan den hvad den opnåede 
viden i forskningsprojektet kan anvendes i 
praksis.   

Borgerinddragelse i beskæ\igelsesindsatsen, 
v. Tanja Dall, Ph.d., post doc InsFtut for 
Sociologi & Socialt arbejde, Aalborg 
Universitet. 
Tid: onsdag d. 25. maj 2022 kl. 15:45 – 17:15 
Sted: Campus Kronprinsesse Sofies Vej 35, 
2000 Frederiksberg lokale A212.  

Om foredraget:  
Borgerinddragelse er en væsentlig 
komponent i udviklingen af holdbare 
beskæKigelsesindsatser og 
arbejdsmarkedsdeltagelse. Med afsæt i den 
nyeste forskning om borgerinddragende 
beskæKigelsesindsats vil vi introducere 
forskellige perspek)ver og forståelser af 
borgerinddragelse og dets betydning i 
praksis. Vi vil tune ind på mødet mellem den 
professionelle og borgeren og diskutere, 
hvordan professionelle kommunika)vt kan 
etablere rammer som fremmer borgerens 
ejerskab )l at mestre eget liv, øge sine 
beskæKigelseschancer mv. 

Tilmelding  
Du kan )lmelde dig arrangementet ved at 
skrive )l sekretariat@forsa.dk.   
Tilmeldingsfrist: 6. maj 2022. Angiv 
’borgerinddragelse’ i emnefeltet.   

InternaFonale konferencer i 
socialt arbejde 
ESWRA – 6.-8. april 2022 I Amsterdam 
(mulighed for online deltagelse) 
h=ps://www.eswra.org/ECSWR2021/ECSWR-
Flyer2021.pdf 
Tema: Enhancing and sustaining social 
inclusion through social work research 

FISS – 6.-8. juni 2022 i Sigtuna (Stockholm) 
h=p://fiss-socialsecurity.org/wp-content/
uploads/2022/02/Call-for-Papers-2022.pdf 
Tema: ‘The Role of Social Security and Social 
Welfare Responses in a Turbulent World’ 

SLB – 4th Street Level Bureaucracy conference 
– 14.-16. juni 2022 i København 
h=ps://www.poli)cs-society.aau.dk/
research/projects/lises/conferences/
slb-2022/ 

TISSA – 22.-24. august i Ghent 
h=ps://www.)ssa.net/en/next-conference 
Tema: Sustainable social work in )mes of 
crises 

ESPANET- 14.-16. september 2022 i Wien  
h=ps://www.espanet-vienna2022.org/ 
Tema: Social Policy Change between Path 
Dependency and Innova)on 

FORSA / NASSW konference 14.-16. juni 2023 
i Bodø (sæt kryds I kalender – hjemmeside 
kommer snart) 
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NaFonale konferencer i socialt 
arbejde 

FORSA konference om aktuelle dilemmaer 
på handicapområdet d. 3/11. i Aarhus. 

FORSA a?older med en bred kreds af aktører 
en konference, der sæ=er spot på aktuelle 
dilemmaer på handicapområdet. Ideen er at 
tage temperaturen på handicapfeltet 
socialpoli)sk, professionsfagligt og 
forskningsmæssigt. I den offentlige debat 
fylder historier om problemer med at få 
)lstrækkelig hjælp en del, og det er velkendt 
at kommunerne er økonomisk pressede på 
det specialiserede handicapområde, der 
sam)digt er karakteriseret ved s)gende 
behov. Og det på trods af, at Danmark er 
forpligtet på handicapkonven)onen. 
Spørgsmålet om rezgheder forekommer 
centralt i mange af de aktuelle deba=er om 
handicap. Rezghed )l hjælp og omsorg, 
rezghed )l egen bolig, rezghed )l et job, 
rezghed )l et seksualliv mv. ser ud )l at være 
nogle af )dens tema)kker, der også rejser 
dilemmaer i det professionelle arbejde. 

Formålet med konferencen er at samle alle 
der interesserer sig for udviklingen på 
handicapfeltet, det være sig professionelt, 
uddannelsesmæssigt, forskningsmæssigt eller 
poli)sk. Det er en bred kreds af aktører på 
det sociale område, der står bag ini)a)vet, 
der både har en række Keynote speakere 
samt en række workshops. Endeligt program 
udsendes i maj. 

NUVO konference 29-30 september i 
Middelfart (UC-NUVO: UC netværket på 
Udsa9e Voksne området) 

Årets tema: Væredyg)g )lværelse på udsa=e 
voksenområdet – alene et spørgsmål om 
uddannelse og beskæKigelse? 

h=ps://uc-nuvo.pha.dk/nuvo-konference-29-
og-30-september-2022/ 

NUBU forskningsseminar 5. maj i Aarhus 
NaFonalt center for forskning i udsathed 
blandt børn og ungeh=ps://
medialib.cmcdn.dk/medialibrary/
62BA6B3A-6DF3-4636-9691-7433B958AA06/
4B4D3F06-F342-
EC11-84AB-00155D0B0901.pdf 

h=ps://nubu.dk/arrangementer/ 

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.


Indmeldelse og konFngent 

Kon)ngentet for personligt medlemskab af 
FORSA i 2022 koster 300,- kr. 

Kon)ngent for pensionister og studerende på 
SU-berezgede uddannelser 200,- kr. årligt. 

Du kan indmelde dig på foreningens side her: 
h=ps://forsa.dk/medlemskab/indmeldelse/


Det er muligt individuelt at abonnere på 
NSWR )l en reduceret FORSA-pris på 38 euro 
på NSWRs hjemmeside, som du kan finde via 
FORSAs hjemmeside under ”Om FORSA” eller 
via link: https://forsa.dk/wp-content/uploads/
2016/02/RNSW-Leaflet-2016.pdf
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