Workshop:

Socialt arbete och migration
2-3 november 2017
Kl. 12.00 den 2/11 – kl. 13.00 den 3/11
Teleborgs slott, Linnéuniversitetet, campus Växjö
Vi är en forskargrupp vid institutionen för socialt arbete,
Linnéuniversitetet som arbetar tillsammans runt socialt
arbete och migrationsområdet. Forskargruppen arrangerade i
december 2016 för inbjudna gäster en uppskattad paperworkshop med professor Matthew Gibney, Refugee Center,
Oxford University, som kommentator. Kristina Gustafsson och
Jesper Johansson från forskargruppen sammanträffade
därefter i juni 2017 under ett första nätverksmöte med andra
migrationsforskare från olika lärosäten i landet i samband med
den Nationella Paperkonferensen i socialt arbete i Umeå.

Anmälan om ditt deltagande senast torsdagen
den 19 oktober 2017

Det initierande nätverksmötet i Umeå resulterade i beslutet att
sammankalla intresserade forskare och forskar-studerande till
en ny workshop vid Linnéuniversitetet, campus Växjö den 2-3
november 2017.

Kostnad: Deltagarna får själva finansiera sin resa
och övernattning. Institutionen för socialt arbete
vid Linnéuniversitetet står för två luncher, en
kvällsmiddag och fika på Teleborgs Slott i
samband med workshopen. Vi rekommenderar
också att de inresande deltagarna övernattar på
Teleborgs Slott. Se länk nedan!

Vid workshopen avser vi fortsätta arbetet med utveckla det
nationella nätverket för forskare och forskarstuderande inom
socialt arbete och migrationsområdet och stärka våra
kontakter sinsemellan. Nätverket är tänkt att vara ett nationellt
forum för att presentera och diskutera pågående forskning
samt initiera ny forskning och stimulera forskningssamarbeten
inom ämnesområdet. Vi ber er hjälpas åt att sprida denna
inbjudan till intresserade forskare och forskarstuderande som
vill delta i workshopen och ingå i det nybildade nationella
nätverket.
Workshopen blir ett tvådagarsmöte, lunch till lunch. Under den
första halvdagen kommer vi diskutera hur deltagarna förhåller
sig till och relaterar sin forskning till ämnesområdet socialt
arbete och migration. Vi ber därför varje deltagare att skriva
ihop ett kort individuellt paper om 1-2 sidor där du reflekterar
över ämnesområdet och hur du relaterar din forskning till
detsamma. Den presenterade forskningen kan också befinna
sig på idéstadiet. Alla deltagare förväntas läsa varandras
texter, och texterna kommer att diskuteras gemensamt för att
bidra till ett kollektivt lärande. Blir vi många deltagare kommer
vi dela upp oss i två grupper.
Som inspiration uppmanar vi också deltagarna att läsa
Erica Righards & Norma Montesinos inledningskapitel i boken
Socialt arbete och migration, Malmö: Gleerup, 2015. Under den
andra halvdagen kommer vi diskutera samarbetsformerna för
nätverket framöver, och bl.a. planera en nätverksansökan.

till Jesper Johansson, jesper.johansson@lnu.se
telefon 0470-70 88 38.
Maila ditt kortpaper (max 2-3 sidor) senast
torsdagen den 26 oktober 2017

till Jesper Johansson som sedan distribuerar
samtliga papers vidare till anmälda deltagare.

http://www.teleborgsslott.com/boende/
Linnéuniversitetets resebyrå brukar bl.a. också
rekommendera nedanstående hotell, om ni
föredrar att bo nere i stan eller vid eventuell
fullbokning på Teleborgs Slott.
1. Elite Park Hotell, Växjö, 0470-70 22 50
2. Clarion Collection Hotel Cardinal, Växjö,
0470-72 28 00
Att hitta till Linnéuniversitet:
Buss nr 3 från Växjö resecentrum till

Linnéuniversitetet ca 20 min.
Karta Linnéuniversitetet Växjö:
https://lnu.se/contentassets/0ab80480caac43f9
186e1546cc56fc3/karta_vaxjo.pdf
Varmt välkomna hälsar kollegorna i socialt arbete
på Linnéuniversitetet
Barzoo Eliassi, Jesper Johansson,
Kristina Gustafsson, Helene Jacobson Pettersson,
Torun Elsrud, Åsa Söderqvist, Anders Lundberg,
Leonie Papi Nzwfa, Lindita Aliti

