
Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde (FKSA):  2. Temamøde 17.april 2018 – kl. 15.30-17.30.  

Mødet afholdes på Dokk 1, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus - i mødelokale 2. 

OBS: Såfremt der måtte være lock-out d.17.4 er biblioteket lukket, og vi kan ikke holde møde der. 

Bestyrelsen rundsender i givet fald en orientering om, hvad vi så gør. 

Temamødets formål: Videre drøftelse af platform for foreningen på baggrund af drøftelserne på 1. møde 

samt afklaring af foreningens næste fælles aktiviteter. 

Mødets Indhold: 

Kl.15.30: Dagens program og Siden sidst.  

Oplæg om kritisk tænkning v. Svend Aage 

Kl.15.45: Refleksioner over udkast til platform for foreningen v. Tilde og Svend Aage samt evt. Abbas - jf. 

rundsendt udkast til platform udarbejdet ud fra sidste mødes drøftelser. 

Kl.16.00: Diskussion i mindre grupper: Hvad tænker vi om udkastet til platform? Herunder inddragelse af 

input fra Adam.  

Kl.16.30: Opsamling på drøftelserne. 

Kl.16.45: Foreningens videre arbejde: 

Skal foreningen starte med prioriterede fælles aktiviteter?  

Der kan være flere muligheder. Der medsendes et forslag fra Adam om at prioritere 

beskæftigelsesområdet som et fællesindsatsområde med kommentar fra Kirsten, der 

imødegår dette forslag. Et andet forslag kunne være at fokusere på Ghettoplanen ud fra 

forskellige perspektiver (f.eks. betydning i relation til integration, beskæftigelse, børns 

opvækst i fattigdom, skabelse af modborgerskab m.v.).  Andre forslag? 

Interessegrupper: 

Der har på nuværende tidspunkt været udtrykt ønske om 3 interessegrupper: Kritisk socialt 

arbejde i relation til beskæftigelsesområdet - i relation til børn og unge området - samt 

generelt i form af studiekreds aktiviteter om kritisk socialt arbejde. Er grupperne ved at 

komme i gang? (Beskæftigelsesområdet v. Siff ? Studiekreds v. Gina og B&U v. Kirsten). Er 

der flere/andre grupper på vej? 

Næste fælles temamøde: Onsdag d. 19.9.2018: Potentialer i kritisk tænkning. Oplæg v. Morten Ejrnæs. 

Efterfølgende temamøde i 4 kvartal 2018: d.27.11.2018,kl.15.30 – 17.30.Forslag til tema: Borgerperspektiv). 

Forplejning: Da mødet er på Dokk1 må foreningen ikke selv medtage forplejning. Der henvises til at benytte 

caféen på Dokk1. 


