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Solidaritet og inkludering gjør sosialt arbeid en
forskjell?

Hensikten med konferansen er å sette
søkelyset på om sosialt arbeid bidrar
til å fremme solidaritet og inkludering
i vårt flerkulturelle samfunn.

Mer informasjon finner du på
baksiden og på disse nettsidene:
www.hit.no/forsa
www.forsa-norge.no
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♦ Solidaritet, frihet og likhet.
♦ Steinar Stjernø, Professor i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Høgskolen i Oslo
♦ Countdown to 2010; The European year for combating poverty and social exclusion.
Can social services make a difference?
♦ John Holloran, Director, European Social Network (ESN)
♦ Mestring eller inkludering? Om langtidssosialhjelpmottakere - utfordringer og dilemmaer.
♦ Rita Elisabeth Eriksen, Førsteamanuensis i sosialt arbeid , Diakonhjemmets høgskole
♦ Tvetydighet og solidaritet - om et minoritetsperspektiv i barnevernet.
♦ Ketil Eide, Førsteamanuensis, Høgskolen i Telemark og RBUP, Region Sør/Øst
♦ Hva er det med sosialt arbeid som kan være ekskluderende og usolidarisk?
♦ Gunn Strand Hutchinson, Førstelektor i sosialt arbeid, Høgskolen i Bodø
♦ Moderskap og barneomsorg i velferdsstaten når mor har psykiske helseplager.
♦ Astrid Halsa, Førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer
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Norge som flerkulturelt samfunn
Europeisk perspektiv på inkludering og solidaritet
Profesjonsutdanning og kunnskap i sosialt arbeid
Fattigdom
Sosialt arbeid og NAV
Barnevern
Kunnskap og evidens
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Meld deg på med paper og/eller poster, og send
et sammendrag av presentasjonen til
forsa08@hit.no innen 1.mai.
Påmelding til konferansen gjøres på våre
nettsider innen 17.oktober 2008:

www.hit.no/forsa
Kontaktperson faglige spørsmål:
Randi Kroken, tlf: 35575433
Astrid Gundersen, tlf: 35575429 / 90635882
Kontaktperson administrative spørsmål:
Kristian Ulvevadet, tlf: 35575416
Spørsmål kan også rettes til: forsa08@hit.no

Høgskolen i Telemark og Høgskolen i
Lillehammer arrangerer Forsa
konferansen i samarbeid med:
Bø kommune, Fylkesmannen i Telemark,
FO, NAV og BUFetat sør/øst.

