
Velfærdssamfundets sociale pionerer
Hent bøger PDF

Birthe Gamst
Velfærdssamfundets sociale pionerer Birthe Gamst Hent PDF Socialrådgiverne blev som professionelle i en
'ung' profession betydningsfulde aktører i fornyelsen af den danske socialpolitik og i udmøntningen af et
socialt medborgerskab. De blev så at sige pionerer i arbejdet med at skabe det danske velfærdssamfund.
Denne upåagtede dimension af det sociale arbejdes historie bliver levendegjort i bogen og sat ind i en

national og international historisk sammenhæng. Socialrådgivernes konkrete indsats i perioden fra 1945 til
slutningen af 1950'erne bliver synlig gennem interview med ti af den tids pionerer. Det er deres erindringer,
der bidrager til historien om praktisk socialt arbejde og en ny professions tilblivelse. Ann Gamst Christiansen
(f. 1949) er uddannet socialrådgiver, cand.scient.soc. og master i Citizenship Education. Hun arbejder som

socialkonsulent og er tilknyttet Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Det er derfor
også disse elementer, der danner baggrunden for hendes litterære værker. Christiansen har udgivet og været
medforfatter på flere bøger og artikler om sociale forhold, heriblandt "Velfærdssamfundets sociale pionerer"
(2008), som hun skrev sammen med Birthe Gamst (f. 1949). Birthe Gamst er uddannet socialrådgiver og

cand.scient.soc. Birthe arbejder som beskikket censor på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejd ved Aalborg
Universitet. Hun har skrevet flere bøger om socialt arbejde og om socialt bæredygtige velfærdsstrategier og

udfordringer.

 

Socialrådgiverne blev som professionelle i en 'ung' profession
betydningsfulde aktører i fornyelsen af den danske socialpolitik og i

udmøntningen af et socialt medborgerskab. De blev så at sige
pionerer i arbejdet med at skabe det danske velfærdssamfund. Denne

upåagtede dimension af det sociale arbejdes historie bliver
levendegjort i bogen og sat ind i en national og international
historisk sammenhæng. Socialrådgivernes konkrete indsats i

perioden fra 1945 til slutningen af 1950'erne bliver synlig gennem
interview med ti af den tids pionerer. Det er deres erindringer, der

bidrager til historien om praktisk socialt arbejde og en ny professions
tilblivelse. Ann Gamst Christiansen (f. 1949) er uddannet

socialrådgiver, cand.scient.soc. og master i Citizenship Education.
Hun arbejder som socialkonsulent og er tilknyttet



Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet. Det
er derfor også disse elementer, der danner baggrunden for hendes
litterære værker. Christiansen har udgivet og været medforfatter på

flere bøger og artikler om sociale forhold, heriblandt
"Velfærdssamfundets sociale pionerer" (2008), som hun skrev
sammen med Birthe Gamst (f. 1949). Birthe Gamst er uddannet
socialrådgiver og cand.scient.soc. Birthe arbejder som beskikket
censor på Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejd ved Aalborg

Universitet. Hun har skrevet flere bøger om socialt arbejde og om
socialt bæredygtige velfærdsstrategier og udfordringer.
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