FKSAs Generalforsamling d. 1.12.20
1. Velkommen ved Kirsten
2. Valg af dirigent
Per Westersø
3. Valg af referent
Per Svanholm Christensen
4. Godekendelse af dagsorden
Godkendt
5. Beretning fra bestyrelsen
Bestyrelsens beretning for FKSA til foreningens generalforsamling d. 1.12.2020:
Denne beretning vil dels fokusere på, hvad vi har arbejdet med i det forgangne forenings år, og på
hvad vi har tænkt, at foreningen skal i gang med; men som vi endnu ikke har nået.
På den stiftende generalforsamling blev foreningens formål vedtaget således:
Foreningens formål: At fremme udbredelsen af/tilslutningen til og udviklingen af kritisk socialt
arbejde i et emancipatorisk perspektiv i traditionen fra Critical and Radical Social Work – i relation
til praksis i socialt arbejde, i undervisningen i socialt arbejde og i dets forskning. Dette sker gennem
en række aktiviteter blandt foreningens medlemmer.
Foreningens grundlag og informationsarbejde samt støtte til andre initiativer og støtte til os:
FKSA har sin hjemmeside: criticalsocialwork.dk, som vi løbende bestræber os på at opdatere samt
efterhånden så småt få lagt relevante materialer herpå. FKSA er endvidere på Facebook og
LinkedIn, ligesom vores præsentationsflyer er blevet distribueret ved relevante arrangementer.
Dansk Socialrådgiverforening bakker foreningen op og har tegnet medlemskab af foreningen og
understøtter dermed vores muligheder for at bidrage til at udvikle socialt arbejde ud fra et kritisk
perspektiv både i forhold til praksis, uddannelse og forskning i socialt arbejde.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen har i foreningsåret i Vest bestået af: Siff Harlung, Maja Juul Olsen og Kirsten Henriksen.
Nicolaj Pedersen er udtrådt af bestyrelsen og Liesanth Nimalarajan trådte i stedet ind. Per
Svanholm Christensen har været suppleant og indtrådte i stedet for Gina Søndergaard. De
studerende fra SDS er repræsenteret i bestyrelsen i Vest af Emma Gram Hvalsø Nedergaard.
I Øst består bestyrelsen af Dorte Hougaard Olsen, valgt 21.1.2020, Line Hauritz Jørgensen, valgt
21.1.2020 og Helle Strauss, valgt på generalforsamlingen i december 2019. Alle er valgt for 2 år. Vi
har haft et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen, som dog er meget lille og dermed sårbar.
Derfor ønsker vi, at udvide med to ekstra medlemmer og suppleanter samt en ekstra
studenterrepræsentant og suppleant, hvis det er muligt. Lene Nedergaard og Anne Homann
Bjerregård, begge lektorer ved ISA, har støttet bestyrelsen meget med ideer til oplægsholdere,
lejlighedsvis deltaget i bestyrelsesmøderne, booket lokaler til temamøderne, annoncering,
opsætning af pc til oplægsholdere osv. osv. Bestyrelsen er meget taknemmelig for den hjælp, som
vi slet ikke har kunnet undvære.
Nordisk og internationalt samarbejde:
I det forgangne foreningssår har der desværre ikke været aktivitet på den nordiske / internationale
front.
Siden den (ikke-imødekomne) ansøgning til Nordisk Sommeruniversitet under Nordisk Ministerråd i

samarbejde med Siv Oltedal fra Stavanger Universitet og Marcus Hertz fra Malmø Universitet har
der ikke været kontakt. Aftalen var i forlængelse af ansøgningsarbejdet, at vi holder kontakt om
eventuelle andre fælles initiativer. Dette må vi følge op på i det kommende år.
Temamøder / medlemsmøder:
Det har været et usædvanligt år med Corona, som har betydet, at foreningen ikke har kunnet
afholde de planlagte aktiviteter. Det lykkedes dog at holde nogle temamøder som har været
velbesøgte. Der har været meget inspirerende oplæg og spændende samt givende debatter. Det er
vigtigt, at vi får en længere planlægningshorisont. Meget gerne ca. ½ år på forkant. Det er
afgørende at der bliver annonceret godt og grundigt.
Studiekredse:
I FKSA har vi flere gange med SDS repræsentanterne drøftet muligheden af at udbyde nogle
studiekredslignende tilbud til studerende og andre interesserede. Dette har imidlertid ikke været
gennemført i 2020, dels på grund af Corona, dels på grund af formentlig manglende interesse fra de
studerende.
Interessegrupper/aktivitetsgrupper:
FKSA ønsker at understøtte, at der kommer gang i aktivitets/interessegrupper. De igangværende
grupper vil være glade for flere deltagere, ligesom foreningen ser frem til, at der oprettes andre
nye grupper om andre temaer. Dog har det været vanskeligt grundet corona situationen at holde liv
i de igangværende grupper:
Der har været/er en gruppe omkring socialt arbejde på beskæftigelsesområdet, en omkring børn og
unge arbejdet, en gruppe omkring kritisk socialt arbejde mere generelt. Desuden er der en
igangværende PR – gruppe. Det må være et prioriteret arbejdspunkt at skabe og understøtte
medlemsaktiviteter i det kommende forenings år, både i form af aktivitets/interessegrupper og
andre mulige aktiviteter. Forslag hertil efterlyses.
Status i relation til medlemskaber og økonomi:
Medlemskaber: Foreningen har aktuelt 61 medlemmer – 52 medlemmer med ordinært
medlemskab og 9 med studenter/overførselsindkomstmedlemskab. Fordelt på medlemmer i
Arden, Århus, Randers, Roskilde, Svendborg, Åbenrå, Vestsjælland, Hjørring, Thorsø og Kolding
samt København. Medlemmerne koncentrerer sig dog især omkring Århus og omegn samt
København og omegn.
I foråret 2019 blev Dansk Socialrådgiverforening indmeldt som organisationsmedlem i FKSA.
Økonomi: Foreningen har valgt at have et billigt kontingent. 250 kr. om året for ordinært
medlemskab. Studerende og personer på overførselsindkomst betaler 50 kr. årligt. Da FKSA i sit
første foreningssår modtog en gave på 10.000 kr. fra SDS og i sidste foreningssår DS`s
Jubilæumspris på 15.000 kr. kan foreningen fortsætte i hvert fald en tid endnu med billigt
kontingent. Mere om økonomi under regnskab.
Tidskrift:
FKSA har tegnet et kollektivt abonnement på det internationale tidskrift: Critical and Radical Social
Work, som foreningens medlemmer kan tilgå i en elektronisk udgave.

Temamøder:
FKSA´s møder i 2020 i Vest:
D. 12.2.20. Temamøde i Århus på Folkestedet: ”Green Social Work”/socialt arbejdes udfordringer i
en tid med klimakatastrofer og globalisering. Oplæg ved Ditte Brøndum, næstformand i Dansk
Socialrådgiverforening.
Det næste planlagte temamøde om bandekriminalitet blev desværre udsat på grund af
coronasituationen og blev i stedet afholdt i september.
D. 23.09.20, Temamøde i Århus på Folkestedet: “Du er ikke en mand før… “ - Kønnede processer
forbundet med vejen ind i bandemiljøet blandt unge minoritetsetniske mænd. Oplæg ved: Helene
Springborg og Christina Munch Jensen, begge cand.soc. i socialt arbejde.
Begge temamøder var kendetegnet ved stor spørgelyst og gode debatter.
Der afholdes desuden et temamøde forud for generalforsamlingen d. 1.12.20:
Rikke Alminde vil sætte fokus på: ” Erfaringer fra Syddjurs kommunes arbejde med den tidlige
indsats ift. udsatte børn: ”Om at rykke familieindsatsen ud i &quot;nærmiljøet/skole og
dagtilbud&quot; hvor der i høj grad arbejdes på gruppeniveau og laves indsatser ift. klassernes
rammer og tilgange i stedet for at udpege børn som &quot;besværlige børn&quot;”.
Der er desuden planlagt et teammøde i februar 21 med oplæg fra Win Fikri Azima Yusra om
Ungdomskriminalitet.
I Vest har bestyrelsen i øvrigt drøftet en række emner til kommende temamøde, blandt andet om:
A. Barnets lov / Anbringelse/tvangsanbringelse – er anbringelser løsningen på en opvækst i
udsathed?.
B. Kønsperspektiver på anvendelsen af SEL §83 og 85 p.b.a. et bachelorprojekt. C. Maja Müller
”samskabelse ifm. udsatte voksne. Hvad er frontlinjens opgave, når vi skal lave samskabelse, og
hvordan falder de ressourcesvage ofte ud af samskabelsesprocessen? Bestyrelsen besluttede, at
der dels laves en form for høring via facebook blandt medlemmerne af muligheder og ønsker, dels
drøftes mulighederne og ønskerne blandt de deltagende på generalforsamlingen. Der skal derpå
ske en relativ hurtig planlægning ifht forårets andet temamøde. Der er så relativt god tid til
planlægning af efterårets temamøder, som gerne skal fastlægges i foråret.
Møderne i Vest er afholdt dels på Folkestedet, dels på Dokk 1. Desværre har vi ikke adgang til at
benytte lokaler på VIA. I Vest vil vi ligeledes arbejde på at nå ud til særligt praktikere, studerende og
borgere.
Dette vil være centrale arbejdspunkter, bl.a. I den foreslåede PR strategi.
Vi har vægtet at sørge for at overholde coronareglerne med håndsprit, masker og god afstand.
Vi vil ligesom Øst udfærdige en e-mail liste på deltagere, så de kan kontaktes, hvis det viser sig, at
en deltager kan have været smittebærer under mødet.
FKSA´s møder i 2020 i Øst:
Der er afholdt tre temamøder. Det første møde blev afholdt 21.1. 2020 med to oplæg: Kirsten
Henriksen:
Hvad er kritisk socialt arbejde? – hvor kommer det fra og hvor skal vi hen? Og Isabel Søndergaard
Langhof:
Om at protestere over vilkår, som går ud over medarbejdere og borgere. Det kan betale sig at
aktionere
kollektivt!
Det var planlagt at afholde to møder i løbet af forår/efterår, men begge måtte udskydes til
efteråret pga Corona nedlukning. Disse blev:

Mathias Herup Nielsens oplæg ”Optimismens Politik – Et oplæg om skabelsen af uværdigt
trængende borgere&quot;
(afholdt 15. september)
Helle Antczak og Klavs Birkholm : ”Når borgeren bliver til data … fordufter den etiske fordring”
afholdt 3.11.2020
Alle møder har været vellykkede med rigtig gode oplæg og spørgelyst hos deltagerne. Der har
været ca. 20
deltagere til hvert møder, som bl.a. er blevet annonceret på facebook. Vi håber og tror på, at der
vil blive flere deltagere i 2021, dels fordi FKSA’s møder efterhånden bliver kendt som vigtige og
interessante, dels fordi Coronaen forhåbentlig ikke i samme grad vil afholde folk fra at deltage.
Alle møder er afholdt på Institut for socialt arbejde, som giver let adgang for studerende og
undervisere og er en kendt lokalitet for deltagerkredsen. Vi er opmærksomme på, at der skal gøres
mere for at nå ud til flere praktikere, som vi meget gerne vil. Ved de to sidste møder har vi været
meget opmærksomme på at overholde de gældende Corona-regler: God afstand mellem borde og
stole, sprit, rengjorte borde, servering har alene bestået af kaffe og indpakkede chokolader. Masker
på, når man bevæger sig rundt på ISA. Vi har udfærdiget en e-mail liste på deltagere, så de kan
kontaktes, hvis det viser sig, at en deltager kan have været smittebærer under mødet.
Planlagte temamøder for 2021 i Øst
Vi forventer at afholde 4 temamøder og har foreløbig følgende temaer for tre:
Kønsperspektivet i bandekriminalitet (tidligere har været afholdt med succes i FKSA-vest).
Regeringens udspil om barnets lov, som forventes til februar 2021, og som vi tror, at der vil være
interesse for at debattere.
Socialt arbejde i forhold til de særligt sårbare.
Andre aktiviteter:
Udover at afholde temamøder og at arbejde for at starte interessegrupper, har FKSA intentioner
om også at arbejde med følgende aktiviteter: A. At formidle det kritiske perspektiv i relevante
kanaler for/i socialt arbejde og rejse diskussioner om praksis. B. At samarbejde med borgere,
studerende, praktikere, undervisere og forskere om at fremme et kritisk perspektiv i socialt
arbejde. C. At tage initiativer til kampagner/aktioner/og andre gode tiltag. D. At netværke
internationalt for at fremme et kritisk perspektiv.
Ad. A.: FKSA er her startet med sådanne aktiviteter i relation til både DS og FORSA, hvilket må
fortsættes og udbygges i det kommende år. FKSA bidrog med en kronik i Information d. 10.3.20: ”
Fattigdom skaber dårlige forældre. Fattigdomsydelserne bør afskaffes, inden man fjerner flere
børn. Når regeringen prædiker anbringelse af udsatte børn, pålægger den forældrene hele skylden.
Den overser dermed, at det er fattigdommen og dermed den svigtende velfærdsstat, der ofte
skaber dårlige forældre” , skriver Hans Horn, Rikke Alminde og Kirsten Henriksen . Derudover har
Liesanth Yde Nirmalarajan: begået et debatindlæg bragt i Altinget d. 13.11.20 “Familier efterlades
uden retssikkerhed, når Astrid Krag udtaler, at “familien ikke er en hellig institution”. Vi ved, at en
fortsat relation til den biologiske familie under anbringelse kan have gavnlige effekter og i nogle
tilfælde kan styrke anbringelsen”.

Ad. B. I FKSA samarbejder studerende, praktikere, undervisere og forskere samt seniorer fra det
sociale arbejde om at udforske og udvikle et kritisk socialt arbejde - selvom disse aktiviteter endnu
er i sin tidlige begyndelse.
Ad. C.: Sådanne initiativer har FKSA endnu ikke taget. Dette kræver formentlig en lidt stærkere
konsolidering af foreningen; men må udgøre et væsentligt opmærksomhedspunkt i det kommende
forenings år: Hvor og i forhold til hvad og sammen med hvem kan foreningen tage initiativer til
handlinger på det sociale område?
Ad. D: Netværke internationalt blev påbegyndt i det foregående foreningssår jf. punktet Nordisk og
internationalt samarbejde; dette må ligeledes være et arbejdspunkt fremover.
Bestyrelsen håber, at der ud fra debat om beretningen fremkommer forslag og ideer til kommende
temamøder og til andre aktiviteter samt gang i interessegrupperne.
6. Beretningsdiskussion
Inge Marie
Kontakten til praksis og hvordan udvikles det kritiske sociale arbejde i praksis.
Hvad forhindrer praksis i at deltage mere aktivt i foreningens arbejde.
Abbas:
Undervisere har ikke været gode til at reklamere de studerende til aktiviteterne bl.a. ved at
streame samtidig med at vi afholde fysiske møder.
Christian:
Nuværende studerende er forsøgt kontaktet, der er fokus på at nøjes med at være motiveret til at
gå på uddannelsen på den måde det foregår på i en Coronatid.
Lars forfattere til artikler i Udenfor Nummer kunne inviteres til at holde oplæg.
Beretning godkendt af generelforsamlingen.
7. PR-Strategi fra PR-gruppen.
Gruppen er Sif, Emma og Liesanth
5000 kr. blev bevilget til gruppen uden binding i forhold til hvad de skulle bruges til.
Facebook, LinkedIn,
Indkøb roll-up banner ca 400-500 kr. pr. stk.
Ramme forskellige målgrupper; hvordan rammer vi borgerne og får dem med til møder.
Definition af oplæg, så de måske rammer bedre end forfatterne/oplægsholdernes titler.
Mål med forening, hvad skal vi nå.
Opslag fra medlemmer evt. video med temaet hvorfor er vi medlem af foreningen.
Praktikere og akademikere, hvordan rammer vi hinanden med vores viden.
Hvordan får vi borgere aktiveret:
Per: læg møder ud hvor borger er kunne medvirke til at få flere borgere med.
Christian: brug borgernes egne rum på evt. facebook.
Lars: Hvilke interesser kan borgerne have. Vil de være der overhovedet. Er fokus for akademisk for
borgerne.
Emma: Dobbeltoplæg praksis/forskning forskning/interesseorganisationer.

Helle: DS kredse annoncerer og måske oplæg på Youtube.
Hvordan får vi de studerende aktiveret:
Emma: Studerende, vil gerne have et praksisperspektiv.
Per: Studerende fra andre byer end Aarhus.

Hvordan aktiverer vi flere praktikere:
Liesanth: vi skal have flere praktikere til at tage sin kollega i hånden.
Inviter en specifik praksis ind til at holde ophold.
Kunne vi afholde møder på arbejdspladsen i praksis.
Hvordan bliver vi mere synlige for hinanden og får en mere dialogbaseret tilgang til møderne eller
er vi faktisk allerede gode til det under oplæg.

Der arbejdes på SOME forbedring af vores PR.

8. Gang i nye aktiviteter og interessegrupper.
Børn og unge
Beskæftigelse
Nørdegruppe
PR. Gruppe.
Grupper er på hjemmesiden.
Besværligt at gennemføre gruppemøder pga. Corona.
9. Indkomne forslag.
10. Regnskab og Budget
Medsendes som fil.
Revision Per Westersø
Aktivitetsgennemførsel annulleret
Penge på bogen
Medlemstal fremskrives forsigtigt.
5000, hvor blev beslutningen af omkring dette? Fremgår af budget for 2021.
Regnskab godkendt.
Budget
Spørgsmål til budget, hvorfor forskydningen i budget.

Kan det ikke blot kaldes et skævt regnskabsår fra 1.12 2020 – 31.11 2021. osv.
Kunne man budgettere mere offensivt i forhold til medlemmer, når man sætter penge af til PR.
11. Valg til bestyrelse
På valg Liesanth, Per S, Christian
Valg af alle 3
Øst vælger medlem og suppleant på næste Temamøde
Emma søger ny studerende, da hun bliver færdig om et halvt år.
12. Valg af Revisor
Per Westersø

