
Referat fra FKSAs Generalforsamling den 30.12.22  

Dagsorden: 

1. Velkommen v. bestyrelsen  

Kirsten Henriksen 

 

2. Valg af dirigent: 

Per Westersø 

 

3. Valg af referent: 

Birgitte Zeeberg 

 

4. Dagsorden – godkendelse (- supplering af dagsorden?) 

Dagsorden godkendt. 

 

5. Beretning fra bestyrelsen v. Kirsten Henriksen   

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. 

Vi har valgt at dele det op i en fælles del samt en del for hhv, Øst og vest. 

 

På den stiftende generalforsamling blev foreningens formål vedtaget således: 

Foreningens formål: At fremme udbredelsen af/tilslutningen til og udviklingen af kritisk 

socialtarbejde 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. 

FKSA har sin hjemmeside: criticalsocialwork.dk, som vi løbende bestræber os på at 

opdatere. FKSA er endvidere på Facebook og LinkedIn. 

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: Liesanth Nimalarajan , Per Svanholm 

Christensen, Christian Bremer Hansen , Emma Nedergaard og Kirsten Henriksen. Og i Øst 

af: Helle Strauss, Birgitte Zeeberg, Dorte Hougaard Olsen og Line Hauritz Jørgensen. De 

studerende fra SDS i Vest har været repræsenteret af Clara Poulsen. I Øst har Camilla Maj 

Sørensen, og Marie Sofie Petersen samt Gaia Giobbi været SDS repræsentanter. 

 

Nordisk og internationalt samarbejde: 

I det forgangne foreningssår har der desværre heller ikke været aktivitet på den nordiske/ 



internationale front. Vi må i lighed med sidste år følge op på det internationale samarbejde 

i det kommende år. 

 

Tidskrift: 

FKSA har tegnet et kollektivt abonnement på det internationale tidsskrift: Critical and 

Radical Social Work, som foreningens medlemmer kan tilgå i en elektronisk udgave via 

hjemmesiden. 

 

Status i relation til medlemskaber og økonomi: 

Medlemskaber: Foreningen har aktuelt 48 medlemmer – 42 medlemmer med ordinært 

medlemskab og 6 med studenter/overførselsindkomstmedlemskab. Fordelt på medlemmer 

i en række byer, men primært omkring Århus og omegn samt København og omegn. 

I foråret 2019 blev Dansk Socialrådgiverforening indmeldt som organisationsmedlem i 

FKSA. Det håber vi naturligvis, at DS fortsætter også i 2023. 

 

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. 

Mere om økonomien under regnskab og budget. 

 

Medlemsaktiviteter: 

Vi har haft glæde af at deltage i møderne på tværs af landet. Der er købt nyt teknisk udstyr 

til både Øst og Vest for at forbedre både billede og lyd i den virtuelle deltagelse, og vi 

håber, at den forbedring vil øge deltageroplevelsen, så flere af dem, som gerne vil være 

med, men har svært ved at nå frem og være fysisk til stede, alligevel kan følge med. Vi vil 

gerne understrege, at vi ønsker at fastholde vores fysiske møder.  Det må være et 

prioriteret arbejdspunkt at skabe og understøtte medlemsaktiviteter i det 

kommende forenings år. 

 

Andre aktiviteter: 

Udover at afholde temamøder ønsker vi også at arbejde med at formidle det kritiske 

perspektiv i relevante kanaler for/i socialt arbejde og rejse diskussioner om praksis. At 

samarbejde med borgere, studerende, praktikere, seniorer, undervisere og forskere om at 

fremme et kritisk perspektiv i socialt arbejde. 

 

Temamøder medlemsmøder: 

Der har været meget inspirerende oplæg og spændende samt givende debatter. Det er 

vigtigt med en længere planlægningshorisont. Meget gerne ca. ½ år på forkant. Det er 

afgørende at der bliver annonceret godt og grundigt. 

Bestyrelsen ønsker en drøftelse af emner til det kommende foreningssår – både i Øst og 

Vest samt at vi sætter fokus på en evaluering af den virtuelle del af temamøderne. 

 

FKSA´s møder i 2022 i Vest: 



I foråret 2022 blev der afholdt to temamøder, som vi med stor glæde har afholdt i 

Muhabets lokaler: 

Det første temamøde i Vest blev afholdt d. 7.3.22 hos Muhabet,, hvor Lucas Carayol og 

Christian Bremer Hansen holdt oplæg med baggrund i deres bachelorprojekt & quot. En 

diskursanalyse af italesættelserne af funktionelle lidelser i forbindelse med indstilling til 

rehabiliteringsteamet & quot. Baggrunden for deres undersøgelse var en diskursanalyse 

med afsæt i interview med forskellige aktører rundt om indstillingen til 

rehabiliteringsteamet samt behandlingen heraf. 

Det næste temamøde blev afholdt d 30. maj 2022 ligeledes hos Muhabet. Her satte Frank 

Ebsen og Idamarie Leth Svendsenfokus på Barnets reform set i en juridisk og faglig 

sammenhæng: - Barnets lov. Hvilke styrker og udfordringer kan reformerne have for børns 

og forældres rettigheder i det sociale myndighedsarbejde? 

I efteråret 2022 lykkedes det desværre ikke at afholde det planlagte temamøde i Vest. 

Men i stedet var vi med til at arrangere en konference med fokus på handicapområdet i 

samarbejde med FORSA, Dansk forening for Socialpædagogik, Socialpolitisk Forening og 

Social Kritik: Dilemmaer på handicapområde d. 3. november 2022 på Diakonhøjskolen, 

Århus. Vi bidrog med en workshop med oplæg fra Rune Bang Mogensen, næstformand i 

patientforeningen Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta, Oplægget omhandler flere 

aktuelle dilemmaer på handicapområdet, hvor kommunikationen kan gå skævt og de 

forskellige hjælpesystemer udfordrer hinanden og hvor politiske ambitioner kan strande i 

et miks af bureaukrati, fordomme og misforstået godhed. 

I Vest inviterer vi d. 16.1.23 til Nytårskur med Lars Uggerhøj, der vil berette om sine indtryk 

fra et ophold i Singapore og efterfølgende afholder vi bestyrelsesvalg i Vest. Emma 

Nedergård og Kirsten Henriksen er ikke på valg. Medens Liesanth Nimalarajan , Per 

Svanholm Christensen og Christian Bremer Hansen desværre har valgt ikke at genopstille. 

Så vi ser frem til flere nye aktive bestyrelsesmedlemmer i Vest. 

 

FKSAs møder i 2022 i Øst v. Helle Strauss 

 Årets første temamøde i FKSA Øst 3o. mats havde temaet ”Fattigdom og skam”. I socialt 

arbejde er det svært at komme uden om fattigdom. Fattigdom har mange konsekvenser, en af 

dem er  

skamfølelse – også hos børn. Hvad ved vi, og hvad kan vi gøre?”  Adam Johansen, som i mange 

år har beskæftiget sig med og skrevet om konsekvenser af fattigdom, holdt oplæg til debat.  

Temamøde 24. maj om barnets lov. Oplæg til debat ved cand.jur., ph.d. Idamarie Leth 

Svendsen og fil. dr. Frank Ebsen, som begge har forsket i børneområdet igennem mange år. 

Denne eftermiddag var der fokus på: ”Barnets lov- hvilke styrker og udfordringer kan 

reformerne have for børns og forældres rettigheder i det sociale myndighedsarbejde”? 

Oplæggene havde et kritisk fokus på reformerne og gav anledning til livlig debat.  

Temamøde 21. september Trænger vi til at forstå den socialfaglige analyse på en anden måde? 

Oplæg ved Lotte Andersen, Katrin Leicht Schnohr og Annemette Matthiesen,- alle lektorer på 

KPs videreuddannelse. I mange år har det dominerende professionsideal været en systematisk 



analyse med en opdeling i klart adskilte faser, men en forskningsoversigt tyder imidlertid på at 

det er svært at leve op til dette ideal på arbejdspladserne. Oplægget blev afsæt til en 

diskussion af, hvordan socialrådgivere bedst kan arbejde analytisk i den aktuelle praksis.  

Temamøde onsdag 26. oktober 2022 Tværfagligt samarbejde – nedslag og perspektiver. Oplæg 

til debat ved cand.scient.soc. Birgitte Zeeberg, som igennem mange år har skrevet om 

tværfagligt samarbejde. Der er mange ønsker og forventninger -  og barrierer i forhold til 

tværfagligt samarbejde. Der blev lagt op til debat om, hvad det tværfaglige møde kan tilføre, 

skal mødet i det hele taget afholdes, hvem skal deltage og hvornår? Hvad kan borgerne tænkes 

at ønske sig at få ud af mødet?  

Temamøde 30.11.altså i dag var Faglighedens position i forhold til evaluering og evidens ved 

lektor Steen Nepper Larsen, Danmarks Pædagogiske Universitet. Steen er meget anvendt 

oplægsholder og kritiker og forfatter af bl.a. ”Evalueringsfeber og evidensjagt - kritiske essays 

til forsvar for fagligheden”2022, ”Dannelse”, ”At ville noget med nogen”. Steen har holdt et 

oplæg, som inddrager politiske og faglige perspektiver og lagde op til drøftelse af pres for 

deltagelse i dokumentation og tidskrævende evalueringer baseret på mistillid til faglighed 

samtidig med, at kritik er uvelkomment.  

Ved de fleste møder har der deltaget omkring 10 – 20 fysisk og et nogenlunde tilsvarende antal 

virtuelt.  

6. Debat om beretningen.  

Beretningen tages til efterretning, ingen kommentarer.  

 

7. A. Drøftelse af emner for fremtidige temamøder samt B. Evaluering af den virtuelle del af 

temamøderne.  

Det besluttes, at der i 2023 afholde 4 fællesmøder for Øst og Vest. På skift vil der være tale 

om hhv. fysiske og virtuelle møder. En række temamøder inden for beskæftigelse samt 

børne- og ungeområdet har været afholdt i de forløbne år. Det foreslås at satse på udsatte 

grupper som emne for de kommende temamøder. Bl. a. Emil Søbjerg Falster og Anton Sand 

Jørgensen bringes i forslag som relevante oplægsholdere. Kirsten og Helle koordinerer 

møderne ved hjælp fra Dorte og Birgitte.  

 

Til at styrke FKSA´s udadvendte profil foreslås annoncering af de 4 temamøder i 

Socialrådgiveren. Per kontakter Socialrådgiverforeningen vedr. annonceringen. Evt 

omkostninger forbundet med annoncering i bladet afholdes af FKSA. Det tilstræbes 

desuden, at temamøderne figurerer i de studerendes kalendre. I Århus sker det ved hjælp 

af studieadministrationen. Lene Nedergaard, ressourceperson i øst, adspørges om 

mulighederne for, at invitation til temamøderne også i København kan indgå i de 

studerendes kalender. Hvad angår det internationale/nordiske samarbejde er der enighed 

om, at det først og fremmest er møderne i Øst og Vest, der skal styrkes, før der gøres en 

ekstra indsats i det internationale/nordiske samarbejde.  

 



B. Et temamøde i øst er afholdt med brug af nyindkøbt mikrofon, hvilket har medført en 

forbedring i lydkvaliteten ved den virtuelle del af mødet. Kvaliteten vil blive fulgt op i 2023.  

 

8. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag.  

 

9. Regnskab og budget v.  Kirsten Henriksen 

Godkendt. Vedlagt som bilag.    

 

10. Valg af bestyrelse i Øst. (ikke på valg: Helle Strauss, Birgitte Zeeberg samt Line Hauritz 

Jørgensen. På valg: Dorte Olsen) (Bestyrelsen i Øst kan bestå af op til 5 personer samt 1 til 

2 suppleanter) (Desuden kan der vælges 1 til 2 studenterrepræsentanter)   

Dorte Olsen vælges for 1 år til bestyrelsen. Fra efteråret 2023 overgår Maria Sofie Petersen fra 

at være studenterrepræsentant til at være bestyrelsesmedlem, hvorefter de to 

studenterrepræsentanter er Camilla Maj Sørensen og Gaia Giobbi.  

 

11. Valg af intern kritisk revisor (Per Westersø foreslås) 

Per Westersø valgt.  

 

12. Evt. 

FKSAs hjemmeside ajourføres ved Bo. Kirsten og Helle står for kontakten til ham. 

Det internationale tidsskrift Critical and Radical Social Work (elektronisk udgave) bevares.       

 

 

 

 


