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Referat af styrelsesmøde torsdag den 19. september 
2013 
 
Til stede: 
Peter Bro, Poul Skov Dahl, Simon Torp, Per Westergård, Christian 
Kierkegaard, Anders Møller-Nielsen, Karsten Baagø, Christian 
Ipsen, Mimi Munch-Jensen, Lars Werge, Esben Seerup, Bente 
Johannessen, Pernille Seier 
 
Afbud: 
Jesper Strandskov, Erik Albæk, Rune Michelsen, Jacob Nybroe 
 
Dagsorden: 
 
1. Kort oplæg ved ny fellow Pernille Tranberg: 

Pernille fortalte om sit fellow-projekt, hvor hun vil beskæftige 
sig med, hvordan man sikrer den uafhængige journalistik og 
information i den digitale verden. Hun vil beskrive tendenser 
med fragmentering af indhold, opløsning af brands og 
omnibusmodeller, og hvordan det bliver stadig sværere at 
skelne indhold produceret under redaktionelle principper fra fx 
advertorials og indhold produceret for at fremme et 
kommercielt eller politisk mål. Hun vil se på, hvordan 
uafhængige producenter af indhold, det være sig journalister, 
bloggere eller eksperter, i dag deklarerer sig selv og sine 
interesser for at være troværdige, og endelig vil hun 
undersøge, om der kan hentes inspiration hos andre brancher, 
fx de licensorganisationer, som mærker produkter, så købere 
ved, at de er produceret under etisk forsvarlige forhold. 
Målet er at skabe et fundament for en metode til at skelne 
uafhængigt indhold fra indhold skabt af kommercielle og 
politiske interesser. 
 
Poul Skov tilføjede at hun også kunne hente inspiration fra 
forskningsverdenen, hvor man er langt i forhold til regler og 
deklarationer.  
 
Per Westergård bemærkede, at der allerede hos større medie 
virksomheder findes etiske regelsæt, der skal sikre redaktionel 
uafhængighed og troværdighed, men at medierne nok har 
svært ved at synliggøre deres etiske principper. Behovet for 
sådanne regelsæt og idéer til at gøre dem synlige er stort.   
 
Styrelsen tilkendegav bredt, at det var et meget spændende 
projekt og meget brugbart for branchen.  
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Side 2 

2. Status ved centeret ved Peter Bro: 
- Finansieringen af Fyens Stiftstidendes fellowship er 

udløbet og Center for Journalistik havde søgt den Fynske 
Bladfond om yderligere finansiering til kommende fellows-
ordninger. Per Westergård kunne oplyse, at den Fynske 
Bladfond netop havde truffet afgørelse om, at finansiere de 
kommende tre fellows med 1.5 mio.kr, fordelt på tre 
fellows.    
 
Peter Bro kvitterede med at takke Den Fynske Bladfond 
mange gange for denne donation.  
 
Per Westergård tilføjede at man hos fonden ønskede mere 
synlighed og et generelt større udbytte af, at det er Fyens 
Stiftstidende, der står bag Fellowshippet. Dette vil Center 
for Journalistik gerne arbejde for, meddelte Peter Bro. 
 

- Tilvalg i Journalistik er nedlagt i forbindelse med 
omlægningen af cand.public B uddannelsen. Centeret 
afventer i øjeblikket svar fra ministeriet omkring 
godkendelsen af den nye kandidatuddannelse, der efter al 
sandsynlighed får titlen ”Cand.mag i Journalistik”. Så snart 
godkendelsen er i hus, skal der arbejdes med intensiv 
markedsføring frem mod ansøgningsfristen for ansøgerne 
til marts 2014.  
 

- I 2013 har man på bacheloruddannelsen optaget 87 
studerende. Vi arbejder hen mod at optage 100 studerende 
til 2014.  
 

- Charlotte Aagaard er ansat til at undervise på 1. semester i 
efterårssemesteret og til den 1. december ansættes Aske 
Kammer til undervisning med digital journalistik. Han vil 
ligeledes komme til at arbejde med 
arbejdsmarkedskurserne sammen med Ralf Andersson.  
 

- Evaluering af den digitale sommerskole: 1500 personer 
fulgte kurset. De respektive undervisere evaluerer og ser 
frem mod, hvordan man kan forme fremtidige kurser. 
 

3. Fremtidens styrelsesformand – proces frem mod 
udnævnelsen af ny styrelsesformand:  
Per Westergårds periode som formand for styrelsen udløber til 
efteråret 2014. Vi har desværre ikke mulighed for at forlænge 
Pers formandsperiode igen, og vi skal derfor i gang med at 
afsøge muligheden for en ny formand.  
 
Den nye formand skal formelt godkendes af rektor. Processen 
med udvælgelsen af den nye formand begynder stille og roligt 
nu. Styrelsen tog en runde, hvor nogle vigtige kvaliteter hos en 
fremtidig styrelsesformand blev fremhævet, og i tiden fremover 
vil Per Westergård og Peter Bro tænke og arbejde videre med 
sagen. 
 



 

Side 3 

 
 
4. Ny uddannelse ved Center for Journalistik: 

”Superjournalistuddannelse” på fem år. 
Peter Bro fremlagde overvejelserne bag den nye 5-årige 
uddannelse. Syddansk Universitet er det eneste sted, hvor 
man har mulighed for at læse en kandidatuddannelse i 
journalistik. Hvorfor ikke udnytte potentialet og gøre de 
uddannelser vi har i forvejen endnu bedre? 
 
De studerende har allerede nu mulighed for at læse en 
bacheloruddannelse på 3 ½ år og derefter tage en 
kandidatuddannelse på 2 år. Men mange af de studerende 
vælger at stoppe efter bacheloruddannelsen, da de i princippet 
er færdiguddannede og kan søge jobs. Og der er rift om de 
studerende fra Syddansk Universitet både i forhold til 
praktikdag og jobs efterfølgende.  
Så er det overhovedet nødvendigt at ændre på dette, hvis det 
fungerer, som det gør nu? Og vil en tre + to årig uddannelse 
udvande SDU´s rekrutteringsgrundlag, så ansøgerne søger til 
Århus eller RUC i stedet?  
 
Med den nye uddannelse vil Center for Journalistik gøre det 
attraktivt også at tage kandidatuddannelsen, hvor eventuelt 
praktikken kan være sådan placeret, at det får de studerende 
til at blive.  
Selvfølgelig vil der være mulighed for at stoppe efter 
bacheloruddannelsen, men den endelige journalistuddannelse 
vil altså først slutte efter fem års studie.  
 
Lars Werge: For branchen vil det være godt at have høje 
ambitioner og godt, at de tre journalistuddannelser ikke ligner 
hinanden for meget, hvilket de gør i øjeblikket.  
 
Poul Skov: Det samlede uddannelsessystem går i disse år i 
samme retning. Der bliver bygget kandidatuddannelser oven 
på professionsbacheloruddannelser, og tendensen er, at vi 
skal uddannes bedre og over længere tid. Det er en tendens vi 
naturligvis skal følge.  
 
Per Westergård: SDU skal naturligvis være frontløber med 
denne uddannelse. Det er blot vigtigt, at centeret formulerer en 
fortælling om, hvad man kan som færdiguddannet journalist, 
når man har taget sin femårige uddannelse på SDU. Der skal 
stå meget klart, hvilke særlige kompetencer, hvilken særlig 
profil, man har efter at have taget en sådan 
kandidatuddannelse.  
 
Mimi Munch: De fleste studerende kommer ud og bliver 
freelancere de første par år, da de ikke kan få job. Og som 
freelancer skal man ikke være fagspecialist, men mere 
generalist – som man er med den nuværende uddannelse.  
Bliver undervisningen placeret i København på et tidspunkt på 
grund af de mange pendlere? 



 

Side 4 

 
Poul Skov: Vores nuværende rektor er modstander af, at vi 
skal udvide i København, men på sigt kan det godt være, at 
SDU bliver mere synlige i det københavnske.  
 
Per Westergård konkluderede, at styrelsen generelt var meget 
enig om, at den kommende fem årige-uddannelse er et rigtig 
godt og fremsynet projekt, som de bakker op om, og som 
branchen på sigt vil få meget gavn af. Der arbejdes videre på 
centeret med planerne om den femårige uddannelse.  

 

5. Eventuelt:  
Næste styrelsesmøde er den 12. december 2013 kl. 10-12 på SDU. 


