Ís-FORSA
Samtök um rannsóknir í félagsráðgjöf
Fyrir þá sem hafa áhuga á rannsóknum,
þróun og menntun á sviði félagsráðgjafar
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Markmið Ís-FORSA er að eﬂa rannsóknir og þróunarstarf
á sviði félagsráðgjafar á Íslandi með því að:
• skapa vettvang fyrir faglega umræðu um rannsóknir og
þróunarstarf,
• eﬂa tengsl og samstarf félagsmanna,
• eﬂa þekkingu og færni félagsmanna til að leggja stund á
rannsóknir,
• bæta skilyrði fyrir rannsóknir og rannsóknarnám,
• beita sér fyrir því að miðla þekkingu á rannsóknum
og þróunarstarﬁ félagsráðgjafar á vettvangi,
• stuðla að útgáfu og annars konar kynningu á
rannsóknum í félagsráðgjöf,
• stuðla að alþjóðlegu rannsóknar- og þróunarsamstarﬁ.

FORSA
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ÍS-FORSA var stofnað á árinu 2002. Samtökin eru óháð
stjórnmálaﬂokkum og fagfélögum. Sjá heimasíðu samtakanna
www.isforsa.net
Félagar í ÍS-FORSA fá beinan aðgang að þessum sameiginlega
vettvangi og geta m.a. fylgst með alþjóðlegu samstarﬁ um
rannsóknir og þróun.
Formaður ÍS-FORSA er Guðrún Kristinsdóttir, prófessor við
Kennaraháskóla Íslands.
Aðrir í stjórn eru Halldór Sig. Guðmundsson, Helga G.
Halldórsdóttir, Sigríður Jónsdóttir og Sigrún Júlíusdóttir
Varamenn: Halldór Gunnarsson og Ingibjörg Broddadóttir.

Hverjir geta gerst félagar?
• háskólakennarar
• nemar í framhaldsnámi
• sérfræðingar við rannsóknarstofnanir
• starfsfólk í félagslegri, velferðar- og heilbrigðisþjónustu
• félagsráðgjafar og aðrir starfsmenn í skyldum störfum
hjá ríki, sveitarfélögum og félagasamtökum,
• nemar í félagsráðgjöf.

VELKOMIN SEM FÉLAGI!

Skráning félagsmanna fer fram á:
• heimasíðu Ísforsa www.isforsa.net
• með tölvupósti til halldorg@hi.is

Árgjaldið er kr. 1800,- og greiðist Ísforsa:
kt. 590802-2040 – banki 1177 – hb: 05 – Reikn.nr. 403469
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Ís-Forsa á systursamtök á hinum
Norðurlöndunum sem standa fyrir
norrænum ráðstefnum á tveggja ára
fresti. Ís-Forsa á aðild að norrænum
stýrihópi um undirbúning þeirra.

Forsa – viðskeytið í nafni samtakanna hefur vísan í forna íslenska mynd orðsins foss, sem
er fors. Með því að kenna félagskapinn við FORS er lögð áhersla á það STREYMI eða
þann KRAFT sem eﬂir rannsóknir og þróunarstarf og nærir vettvang. Það skírskotar einnig
til heitis norænna systursamtaka okkar – en þau heita öll Forsa sem er skammstöfun
á Förening för forskning i socialt arbete. Nafnið Forsa var upphaﬂega valið á sænsku
samtökin sem stofnuð voru fyrst á Norðurlöndum fyrir um 20 árum síðan. Við tölum um
danska Forsa, ﬁnnska Forsa o.s.frv.

Tímarit norrænu systursamtakanna

Dæmi um önnur erlend tímarit:

Sænska FORSA gefur út tímaritið
Socialvetenskaplig Tidskrift sem fjallar um
þróun og umræðu um félagsvísindi.

Adoption and Fostering

www.forsa.nu/svt
Danska FORSA gefur út Uden for nummer.
www.forsa.dk

British Jn. of Social Work
The British Jn. of Sociology
Caredata Abstracts,
Child and Family Social Work
Childhood

Í tímaritinu Nordisk Sosialt Arbeid eru greinar
um rannsóknir og þróunarstarf á vettvangi
félagsvísinda auk styttri greina og frétta
af norrænum vettvangi. Fræðimenn og
starfsmenn á vettvangi eru í ritstjórn þess.
Nordisk Sosialt Arbeid er geﬁð út af norrænu
félagsráðgjafasamtökunum í samvinnu við
Universitetsforlaget í Oslo.

Children and Society

www.universitetsforlaget.no

Health and SW

Child Welfare
Critical Social Policy
Embla
The European J. of SW
Gender and Society

Int. J. of Social Welfare

Dæmi um íslensk tímarit og útgáfur

International Social Work
J. of SW Education

Tímarit félagsráðgjafa,
geﬁð út af Stéttarfélagi íslenskra félagsráðgjafa

J. of SW Practice

Ritröð RBF,
geﬁn út af RBF í samvinnu við Ís-Forsa

Research on Social Work Practice

Sálfræðiritið,
tímarit Sálfræðingafélags Íslands

Social Service Review

Uppeldi og menntun,
tímarit Kennaraháskóla Íslands
Rannsóknir í félagsvísindum,
árlegt ráðstefnurit

Practice Jn. of the British Ass of SW

Social Kritik

Social Work
Social Work and Society
Social Work Research
Sosial Forskning

