
 

 

Center for 

Journalistik 

Campusvej 55 

5230 Odense M 

 

Tlf. 6550 2855 

Fax 6593 5856 

journalism@journalism

.sdu.dk 

 

 

 

 

 

 
Referat af styrelsesmødet fredag den 7. november 2014  
 
Til stede: 
Per Westergaard, Nicolai Malchow-Møller, Jens Ringsmose, Karsten 
Baagø, Anders Møller-Nielsen, Jens Jacob Kjær Hansen, Christian 
Kierkegaard, Michael Dyrby, Erik Albæk, Peter Bro, Lars Werge, Bente 
Johannesen, Esben Seerup, Mimi Munch, Pernille Seier 
 
Afbud: Rune Michelsen, Simon Torp 

Mødet startede kl. 10.30 med oplæg ved Jimmy Maymann, der var et 
åbent arrangement for studerende, medarbejdere og styrelsen. 

1) Kort præsentationsrunde – herunder nye medlemmer af 
styrelsen 
 
Nye medlemmer:  
Michael Dyrby, Nyhedsdirektør på TV2. 
Jens Ringsmose, ny institutleder på Institut for 
Statskundskab. Nicolai Malchow Møller, ny dekan på det 
Samfundsvidenskabelig Fakultet. 
 
Styrelsen takker Mimi Munch og Jens Jakob Kjær for at 
have siddet i styrelsen og bidraget med deres synspunkter 
og meninger det sidste år.  
 
Vi byder to nye studenterrepræsentanter velkommen i 
starten af 2015.  
 

2) Fremtidens journaliststudie? Jimmy Maymann, 
Huffington Post: 
Jimmy Maymann er international CEO for det digitale 
nyhedsmedie Huffington Post med 115 mio. brugere i 12 
forskellige lande. Dog endnu ikke Danmark. Han fortalte 
om forretningsmodellen for Huffington Post, som går ud 
på, at en ny udvidelse skal kunne bære sig selv økonomisk i 
løbet af to år, dvs. via annonceindtægter. Huffington Post 
kombinerer nyhedsaggregering og blogging ved at gøre 
stort brug af traditionelle mediers nyhedsindhold og 
netjournalistiske redskaber i form af frivillige bloggere, 
eksterne og interne links i artikler, og sociale tjenester som 
Twitter, Facebook og YouTube. De har på få år skabt et 
interaktivt netjournalistisk mediehus, som i dag har 
overhalet de etablerede medier. Grunden til dette er ifølge 
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Jimmy Maymann, at de allerede etablerede nyhedsmedier 
mangler forandringsvillighed. Det kræver efteruddannelse 
af medarbejdere i forhold til de udviklingstrends der 
kommer, samt villighed til at kaste sig ud i nye projekter, 
og nogle gange acceptere, at det blev en fiasko.  
Den største udfordring fremadrettet bliver at fastholde 
100 % finansiering gennem annoncer. For at få ny 
inspiration og friske kræfter ind i virksomheden, har de 
blandt andet en fellow-ordning for studerende, hvoraf de 
hvert år ansætter 10 nye færdiguddannede journalister – 
ud af en stak på 35.000 ansøgninger! 
 

3)  Status på centeret 

 Ny cand. mag. i journalistik 

Den nye kandidatuddannelse udbydes fra september 2015, 
og allerede nu kan det konstateres, at rigtig mange er 
interesseret. Der er netop afholdt et informationsmøde, 
hvor godt 300 dukkede op og op imod 600 har udtrykt 
forhåndsinteresse for uddannelsen. Der er 30-50 pladser 
på uddannelsen, så der skal sorteres mange fra ved en 
optagelsesprøve i starten af 2015. Alle med en 
universitetsbachelor og en professionsbachelor kan søge 
ind.  

Per Westergaard finder det interessant og glædeligt at så 
mange er interesseret i uddannelsen, især da det er noget, 
styrelsen har arbejdet konsekvent og længe for. 

 Ny ph.d.-afhandling: om redaktionsmøder 
 
Lene Rimestad – Ph.d. Forsvar om redaktionsmøder. Hvis 
afhandlingens optages til forsvar, vil det finde sted den 11. 
december kl. 14 på Medietorvet på SDU.  
 

 Udfordringer på praktikområdet 

I dette efterårs praktikrunde var der 26 praktikpladser for 
lidt. Det var væsentligt mindre, end vi havde forventet. 
Desværre var der fire (opdateret 18.11.14) SDU´ere, som 
ikke fik plads.  

Christian Kierkegaard, der sidder med i praktikudvalget, 
supplerede med, at de 26 journaliststuderende, der 
mangler pladser, stadig har muligheden for at søge en af 
de 15 tilbageværende praktikpladser. Det er meget vigtigt 
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at de pladser bliver besat, for ellers bliver det svært at 
appellere til, at medievirksomheder skal oprette nye 
praktikpladser. At de 15 tilbageværende praktikpladser 
ikke er placeret i København, er ikke en undskyldning for 
ikke at tage imod pladsen.  

Peter Bro: Praktikken er en integreret del af vores 
bacheloruddannelse, en nødvendighed for at man kan 
færdiggøre sin uddannelse. Så det er uhyre vigtigt, at der 
findes flere pladser.  

 Muligt nyt styrelsesmedlem – inden for det digitale 

I forlængelse af sidste møde i styrelsen er der taget 
kontakt til Producent foreningen, som har foreslået Ulrik 
Skotte som medlem i styrelsen. Styrelsen tilsluttede sig 
dette og ser frem til at byde Ulrik Skotte velkommen som 
nyt medlem. 

Samtidig blev det aftalt, at Peter Bro koordinerer 
søgningen efter en person, der kan dække styrelsen ind 
med indsigt i ren digital formidling. Det blev endvidere 
aftalt, at styrelsesmedlemmer meget gerne må komme 
med gode forslag hertil. 

 Ny organisering og ledelsesforhold på SDU 

Organisationsændring på Institut for Statskundskab, hvor 
Journalistik hører under. Ændringer betyder, at der bliver 
lavet 5 grupper med hver deres gruppeleder. Journalistik 
bliver et af disse fem områder, og Peter Bro nævnte, at der 
har været lidt debat i Journalistik-gruppen om, hvorvidt 
størrelsen af Journalistik berettigede til en større 
indflydelse og flere pladser. Herunder, om institutnavnet 
burde ændres til at inkludere Journalistik. Der har i den 
sammenhæng været gode snakke, hvorunder Institutleder 
Jens Ringsmose har forsikret, at det ikke er antallet af 
pladser i den nye ledelsesgruppe, som er afgørende for, 
hvad der bliver truffet af beslutninger. Det er i sidste ende 
ham selv. Hvilket har været en god afklaring for 
Journalistik, så alle nu er indforstået med den nye 
organisering. 
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4) Nye tiltag på efter- og videreuddannelsesområdet  
 
Centeret udbyder to typer af efteruddannelseskurser: 
arbejdspladskurser og journalistiske efteruddannelses 
kurser.  
Centeret er spændt på, hvor mange kurser der bliver til en 
realitet og på hvilke områder, vi skal byde ind i næste 
ombæring.  
 
Til mødet i marts 2015, vil centeret fremlægge et overblik 
over hvilke kurser, der var efterspurgt, og styrelsens 
medlemmer opfordres til ved samme møde at bidrage med 
bud på nye ideer til forløb, formater mv. 
 

5)  Stress blandt studerende  
 
Lars Werge havde ønsket at bringe studietrivselsrapporten 
frem, som KaJo har været med til at lave. Heri fremgår det, 
at rigtig mange studerende på landets Journalistik- studier 
føler sig stresset. Også på SDU. 
 
Karsten Baagø (studieleder) orienterede om, at 
problemstillingen bliver taget meget alvorligt. To af de 
vigtigste årsager til, at de studerende følger sig stresset, er: 
At de oplever mangelfuld planlægning af semesteret, og at 
der er for svag kommunikation.  
De håndtag, vi kan dreje på, er fordelingen af opgaver hen 
over semesteret, så de ikke klumper for meget sammen, 
samt ikke ændre for meget i skemaet, både før 
semesterstart, men også undervejs i semesteret. Det er 
små ting, som kan få dem i affekt.  
 
Vi kører en mentorordning, hvor vi følger dem meget tæt. 
Studiestarten er vigtig - både i forhold til, at de nye 
studerende kommer godt fra start men også i forhold til 
frafald senere hen. De har behov for at vide, hvad vores 
forventninger er til dem, så de har noget at rette sig efter.  
 
Peter Bro opsummerede, at der er ting, vi kan blive bedre 
til, og som vi vil arbejde videre med, og han gjorde 
opmærksom på, at problemstillingen er generel for hele 
universitetsverdenen lige nu med en type generation. Den 
udfordrer os, men vi er indstillet på nye generationer og på 
selv at være omstillingsparate.  
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6) Kommende fellowopslag  
 
Vi kører annoncekampagne for en ny fellow i starten af 
2015. Der arbejdes på en standardisering af ansøgningen 
med skarpe krav til, hvor meget den må fylde, og hvad den 
skal indeholde. Ønsket er også, at det bliver et digitalt 
ansøgningsmodul. Der er ansøgningsfrist den 2. marts 
2015. 
 

7) Eventuelt 
Esben Seerup fortalte kort om Mediacamp´15, som har til 
formål at lade udvalgte, fynske gymnasieelever producere 
journalistik, så de bliver klogere på fagets principper og 
praksis. Projektet afvikles i et samarbejde mellem SDU-
personale, gymnasielærer, Syddansk Universitetsbibliotek, 
SDU-studerende og gymnasieelever. Yderligere partnere i 
projektet er: TV2 Fyn, DR Fyn, Fyns Amtsavis, Fyens 
Stiftstidende. Peter Bro lovede at informere mere om 
dette tiltag på næste styrelsesmøde  

Forslag til mødedage:  

Tirsdag den 17. marts 2015 på SDU kl. 10-12 

Torsdag den 18. juni 2015 (et sted uden for SDU?)  

Per Westergård                          Peter Bro 
formand                                               centerleder 

 


