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Referat af styrelsesmøde torsdag den 12. december 2013 
 
Til stede: 
Peter Bro, Poul Skov Dahl, Simon Torp, Per Westergård, Christian 
Kierkegaard, Anders Møller-Nielsen, Christian Ipsen, Mimi Munch-
Jensen, Lars Werge, Bente Johannessen, Jesper Strandskov, 
Rune Michelsen, Jacob Nybroe, Pernille Seier 
 
Afbud: 
Esben Seerup, Erik Albæk, Karsten Baagø 
 
Dagsorden: 

1) Nyt fra centeret: 

- Reform af bacheloruddannelsen: 

Centeret har foretaget en mini-BA reform, hvor vi er 
blevet skarpere på progression i uddannelsen. Den er 
styret af fem søjler: viden, refleksion, håndværk, sprog 
og værktøj. Det skulle gøre det nemmere at arbejde 
sammen for underviserne på tværs af fagene. Efter 
forespørgsler fra de studerende og fra styrelsen om 
ændring af fagudbuddet, er deer åbnet for andre 
fagligheder som fx sociologi og økonomi. 
Reformen har virkning fra efteråret 2014. 
 

- Arbejde med CPA + 5 årige uddannelse: 

Cand. Public A uddannelsen har også været igennem 

en mindre reform, hvor centeret nu satser på at udbyde 

flere interessante og relevante fag for de studerende, 

da det tidligere fagudbud ikke har været i stand til at 

holde de studerende på SDU, idet de i stedet har taget 

deres valgfag på andre uddannelsesinstitutioner.  

- Som diskuteret på tidligere møder, er centeret gået i 

gang med at ideudvikle på den 5-årige journalist-

uddannelse. En arbejdsgruppe arbejder på projektet, 

og efter planen skal et konkret bud kunne præsenteres 

på styrelsens junimøde i 2014, hvor styrelsen får 

lejlighed til at diskutere udkastet fra arbejdsgruppen. 

 

- Personalenyt fra centeret: 

Kim Andersen er ny ph.d.-studerende. Han er knyttet til 

Erik Albæks projekt, der handler om kommunikation og 

offentlig engagement.  
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Side 2 

Aske Kammer er nyansat adjunkt og forsker i digital 

journalistik.  

 
2) Efter- og videreuddannelse: 

Centeret har ved hjælp af støtte fra Presses 
Uddannelsesfond (PU) udbudt arbejdspladskurser gennem 
det seneste års tid. Nu er centeret blevet spurgt, om det 
kunne have lyst til at udvide sit engagement i 
efteruddannelse.  
De mere præcise økonomiske rammer for denne udvidelse 
skal falde på plads i PU i løbet af foråret 2014. Hvad end 
rammerne må blive, så er det internt på SDU aftalt, at Ralf   
Andersson, journalistisk lektor, overtager det daglige 
projektlederansvar i det videre forløb med efter- og 
videreuddannelse – et udtryk for at SDU er klart 
interesseret i at øge indsatsen på dette område. 
Lars Werge indledte orienterede om, at PU sender et brev 
til DJMX i uge 51, om at de afslutter kontrakten med DJMX 
som eneste udbyder af efteruddannelser. Fra 2015, vil der 
være flere udbydere af efteruddannelser, heriblandt Center 
for Journalistik, SDU. PU har behov for at vide, om der er 
interesse for kurserne. Hvor stor en aktør kan SDU blive 
som udbydere af kurserne? 
Den opståede mulighed blev indgående diskuteret, og 
styrelsen var bordet rundt enig i, at situationen er en 
kæmpe mulighed for SDU, som bør gribes ved at formulere 
nye og andre kursustiltag end de nuværende, både i form, 
pris og indhold.  
Jesper Strandskov gav udtryk for, at SDU meget gerne vil 
være med til at løfte opgaven og finde ud af hvilke 
kompetencer og styrker, SDU kan bidrage med.  
I styrelsens drøftelse blev der bl.a. givet udtryk for 
følgende: 

 
- Det vil være hensigtsmæssigt, hvis SDU inddrager 

fagspecifik viden fra det øvrige universitet, således, at 
man kan tilbyde fagspecialiserede kurser i sundhed, 
miljø, økonomi, klima, innovation, jura osv.  

- Der bør udbydes ad. hoc. kurser i forbindelse med EU-
afstemning, OL, kommunalvalg, internationale 
krisesituationer osv.  

- Simon Torp nævnte, at også det Humanistiske Fakultet 

gerne byder ind med niche- og adhoc-kurser.  

- Der bør udbydes et bredt antal kursusformer, gerne 

med vægt på f.eks. arbejdspladskurser og e-baseret 

undervisning. Christian Kierkegaard mente, at E-læring 

er rigtig godt i forhold til enkelte medarbejdere, men 

hvor andre emner kræver sparring. 

 
Per Westergård konkluderede på diskussionen, at styrelsen varmt 
anbefaler, at Center for Journalistik gerne lægger ambitiøse planer 
for fremtidig indsats på efteruddannelsesområdet. Han sagde 
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videre på baggrund af styrelsens diskussion, at SDU skal sørge 
for at fastholde en tæt synergi mellem grunduddannelserne og 
efteruddannelserne – der bør ikke være et hold, der kun 
underviser på grunduddannelsen og et hold, der kun underviser på 
efteruddannelsen. Endvidere bør SDU satse stærkt på kurser, 
hvor en hel redaktion eller samlede grupper fra samme 
arbejdsplads deltager i ét og samme kursus, ligesom der kan være 
god logik i, at SDU satser der, hvor man i forvejen har stærke 
kompetencer – online-journalistik, video-journalistik etc. 
  
Hvis centeret griber situationen rigtigt an, så kan den nye åbning 
på efteruddannelsesområdet blive til gavn for SDU og centeret, 
men det kan i fuldt samme omfang blive til gavn for branchen, 
vurderede formanden. 
  

3) Annoncering af fellow: 

Per Westergård lagde ud med at videreformidle Den 

Fynske Bladfonds holdning til projektet. Fonden synes, at 

et fellowship ligger tæt på kernen af, hvad fonden gerne vil 

støtte. Fonden ønsker dog en større tydeliggørelse af, hvor 

pengene kommer fra, at det hedder ”Fyens Stiftstidendes 

fellowship”, at dette fremgår tydelige i annoncering og 

omtale af fellowshippet. Den til enhver tid siddende fellow 

har forpligtelser over for Fyens Stiftstidende og skal stå til 

rådighed for et eller to møder, hvor de deler deres viden 

med Fyens Stiftstidendes journalister. 

 

Styrelsen diskuterede indhold og form i forhold til 

annoncen, hvor der var ønske om, at layoutet skulle 

ændres markant, men også teksten skulle være mere 

vinklet og iøjnefaldende. Det skal være et fellowship for 

hele branchen, og projektet skal være et projekt, der flytter 

noget, tilføjer ny viden til branchen eller skaber ny debat i 

branchen. Dette skal prioriteres højere. Den er omtalt som 

Danmarks største journalistpris, men den er jo ikke en pris, 

men et fellowship.  

Centeret arbejder videre på udførelsen af annoncen.  

 

4) Mødedatoer for 2014 

Det blev besluttet forårets møder er: 

Torsdag den 20. marts kl. 10.30-12.30 på SDU i 

mødelokale M 

Torsdag den 19. juni kl. 9.15-12.15 på Banegårdspladsen 

Fyens Stiftstidende 

 

5) Evt.  

 
 


