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Referat af styrelsesmødet fredag den 26. juni 2015 på Fyens Stiftstidende.   
Afbud: Morten Hjortshøj, Morten Skovsgaard, Ulrik Skotte, Sabrina Blangsted, Christian 

Kirkegaard. 
Tilstede: Per Westergaard, Peter Bro, Anders Møller-Nielsen, Tine Johansen, Bente 

Johannesen, Ralf Andersson, Michael Dyrby, Simon Torp, Nicolai Malchow, Jens Ringsmose, 
Esben Seerup, Erik Albæk, Rune Michelsen, Aske Kammer, Pernille Seier.  

1) Velkomst til nye medlemmer – Tine Johansen 
Tine er næstformand i Dansk Journalistforbund og har overtaget ansvaret efter Lars Werge for 
uddannelsesområdet.  

2) Nyt fra centeret:  
 Børnejournalistuddannelse ´15 (samarbejde med skoler, DR, Berlingske, Lego 

fonden/Billund): 
Det er et pilotprojekt, der søger at skabe praktisk viden om, hvordan børn undersøger og 
formidler journalistisk stof. Vi indfører omkring 20 skolebørn på 5. klassetrin i 
journalistfaget i børnehøjde og ud fra deres egne interesser i efteråret 15. Det er et 
dannelsesprojekt, hvor børn opnår viden og færdigheder gennem leg og kreativitet. Det er 
et afgrænset forløb med en bred introduktion til research, formidling og forskellige former 
for medieproduktion. Børnene får mulighed for selv at lave journalistisk stof, og vi støtter 
dem til at bruge deres nye færdigheder hjemme under og efter forløbet. Det er et stort 
incitament for centeret, at gøre børn klogere - ikke mindst på journalistik.  

 Mediacamp ´15 (samarbejde med gymnasier og fynske mediepartnere): 
 Mediacamp har til formål at lade udvalgte, fynske gymnasieelever producere journalistik, 

så de bliver klogere på fagets principper og praksis. Forløbet styrker brobygning mellem 
medier og omverden, mellem medier og undervisningssektoren og mellem gymnasie og 
universitet. Fem gymnasieklasser fra Fyn har Mediacamp i uge 40 – De besøger Fynske 
medievirksomheder og redaktioner, og slutter ugen af med at producere indslag på 
forskellige medieplatforme. 
 

Nye medarbejdere ved Center for Journalistik, fastansatte:  
Didde Elnif, speciale i digital formidling. 
Niels Møller Mikkelsen, TV. 
Semesteransatte: Rikke Hyldgaard (fra Fyens Stiftstidende), som indgår i den nye bytte-
ordning af medarbejdere mellem branche og center. 
Anne Kirstine Hermann, ph.d. fra centeret, som henover efteråret tager sig af 
håndværksundervisning.   

 Afsøgning af nye mulige medlemmer af Styrelsen - særligt det digitale felt: 
Forskellige emner blev nævnt inden for det digitale felt, men det er svært at finde en 
forening (fx PRAUDA) på nuværende tidspunkt, der er stærkt nok konsolideret til at træde 
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ind i styrelsen. Der blev nævnt enkeltpersoner, som kunne være en mulighed, fx Peter Fritz 
fra Google og Christian Peytz, fra Peytz & co.  
Peter kigger nærmere på navnene, der blev forslået, og vender tilbage til september.  

 

3) Fremtidig 5-årig journalistuddannelse? - med mulig start fra efteråret ´17 
Kort om baggrund, bevæggrunde og opbygning; 
Overvejelserne omkring at etablere en 5-årig uddannelse som erstatning for den nuværende 3,5- 
årige uddannelse udspringer af flere ting. Herunder, at det vil give den faggruppe, som alle 
danskere er afhængige af for at blive oplyst om samfundsforhold, mulighed for selv at blive mere 
oplyst i forhold til såvel det vidensmæssige som det håndværksmæssige. I bedste fald vil 
studerende lære dobbelt så meget. 
Dertil vil en sådan 5-årig uddannelse tage konsekvensen af, at flere evalueringer har hæftet sig 
ved, at journalistuddannelserne minder meget om hinanden. Endelig vil en 5-årig uddannelse også 
give faget mulighed for at få såvel praktikanter som færdiguddannede, der i højere grad er rustet 
til en verden, hvor der skal produceres mere, arbejdes hurtigere, overfor bedre uddannede 
modtagere mv. 
Debat: Hvorvidt – og givet fald – hvordan vi skal arbejde videre? Er det noget, vi kan gå videre 
med i en proces, og er der rekrutteringsgrundlag og aftagerinteresse for denne type studerende og 
kandidat?  
Fordele: Med en femårig uddannelse i journalistik, vil centeret kunne adskille sig markant fra de to 
andre journalistuddannelser, som ikke har samme mulighed. Derudover vil vi have bedre mulighed 
for at gå i dybden med både håndværk- og vidensfag på bachelordelen, og få tid til at sætte ind 
med innovationsfag (de er på nuværende tidspunkt på kandidatuddannelsen, som kun en 1/3 af 
vores studerende fortsætter på). Praktikken vil blive flyttet til kandidatuddannelsen, og det vil give 
de studerende et incitament til at fortsætte de ekstra to år – og blive på kandidaten, til 
uddannelsen er færdig. På nuværende tidspunkt springer de fra pga. job, freelanceopgaver osv. 
Der er intet incitament til at fortsætte. Studiefremdriftsreformen gør det besværligt at tage orlov 
og forlænge deres uddannelse.   
Ulemper: På nuværende tidspunkt lever bacheloruddannelsen op til ministeriets ønske, om at man 
som bacheloruddannet kan få job – det kan vores studerende. Ved en femårig uddannelse 
forringes bachelorstuderendes vilkår/kompetencer i forhold til jobsøgning, da praktikken flyttes til 
kandidatniveau. På nuværende tidspunkt får en kandidatuddannede journalist ikke mere i løn end 
en bacheloruddannede journalist. Dette forringer incitamentet til at studere videre pga. denne 
overenskomst.  
 
Per Westergård konkluderede, at centeret skal gå videre med denne ide, men det er nødvendigt 
først at afsøge behovet, både hos de studerende (føler de behov for at læse to år ekstra?), men 
også behovet på arbejdsmarkedet; har branchen behov for bedre uddannede journalister, og vil 
der være en efterspørgsel på dem? Per Westergård supplerede med, at branchen skal blive bedre 
til at inddrage det fag-faglige og ikke kun fokusere på det håndværksmæssige. En længere 
uddannelse vil give mulighed for at bygge bro mellem det akademiske og håndværket. Vi har brug 
for mere nytænkende journalister.  
Peter Bro vender tilbage til styrelsen i løbet af efteråret, når disse områder er afdækket.  
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4) Udvikling af efter- og videreuddannelses-porteføljen på SDU – fra foråret ´16 
Ralf Andersson fortalte om udfordringer og udviklingsmuligheder inden for de individuelle kurser 
og arbejdspladskurser: 
Centeret udbyder efter- og videreuddannelseskurser gennem Mediernes Efteruddannelse, efter 
monopolbruddet med DMXJ sidste år. Foråret 2015 fik vi godkendt ca. 40 kurser, for efteråret 
2015 fik vi 20 godkendt.  
Generelt gældende for de individuelle kurser i foråret 2015: Under 1/3 af de udbudte kurser 
gennem ME blev oprettet – det er færre, end der blev gennemført tidligere, så her er en klar 
udfordring i forhold til de mange udbydere.  
For SDU er det gået godt med de kurser, som vi har fået gennemført. Evalueringerne har generelt 
været rigtig gode. 

 Udfordringer for de individuelle kurser:  
- Vi er i et nyt marked, hvor vi tester og afprøver. Vi har lagt ud med mange videnskurser 

med underviser kom fra en bred række af universitets institutter og fagområder, men 
de var desværre ikke efterspurgt og blev derfor ikke afholdt. Vi kan konstatere, at det 
mest populære i foråret var rejsekurserne, hvis indhold var en blanding af viden, 
samfund og politik! 

- Der er rigtig mange forskellige udbydere, og ME godkender rigtig mange kurser med 
ens indhold. Det gør det svært at få kurser gennemført, da der ikke er nok kursister. 

- Markedsføring: ME´s digitale portal har ikke stor synlighed, og mange kender ikke til 
den endnu. SDU har selv ikke mange midler til at markedsføring, så vi skal kæmpe for at 
blive tydeligere og mere kendt hos vores målgrupper. 

- Priser: SDU har internt nogle overheadregler, som udfordrer vores priser i den høje 
ende af skalaen. Dette bliver der heldigvis arbejdet på, og det er noget, vi kan justere 
på allerede til foråret 2015.  
 

 Arbejdspladskurser:  
- Det er nemmere at administrere disse kurser, da vi har direkte kontakt til 
medievirksomheder, og det er nemmere for en virksomhed at få en samlet flok 
medarbejdere igennem med et særligt tilrettelagt forløb.  
 
Peter Bro kan konstatere, at arbejdspladskurserne er lettere og billigere at administrere, 
der er en direkte dialog med virksomheden om behov og efterspørgsel. De individuelle 
kurser er dyre rent administrativt, da de kræver meget mere arbejde, og der på forhånd er 
en del usikkerhedselementer omkring, hvilke kurser ME i første omgang godkender (mange 
undervisere – både interne og eksterne – bruger ulønnet forberedelsestid på dette), hvilke 
andre type kurser, de andre udbyder kommer med, og derefter usikkerheden omkring hvor 
mange kursister, der i sidste ende tilmelder sig kurset. Der er nogle strukturelle elementer, 
der ikke fungerer optimalt i forhold til, at SDU kan drive indtægtsdækket virksomhed på 
denne måde – og hvis det fortsætter med denne udvikling, kunne man forestille sig, at SDU 
inden for en nær fremtid vil trække stikket i forhold til de individuelle kurser, da det rent 
økonomisk ikke er rentabelt på nuværende tidspunkt.  
 
Per Westergård konkluderede efter debatten, at hvis SDU skal blive en succes på de 
individuelle kurser, skal universitet blive skarpere på at sælge egne undervisere/viden og 



 

Side 4 

gøre indholdet relevant, interessant og tilgængelig for en branche. Men samtidig er der 
noget strukturelt i hele systemet vedr. ME som ikke fungerer, hvor kurserne taber pusten. 
Styrelsen synes, det er en skam, hvis ikke SDU kan være med på dette marked. Men 
selvfølgelig skal økonomien hænge sammen, og hvis den ikke gør det, bliver SDU nødt til at 
drage konsekvensen af det og stoppe samarbejdet med ME.   
Arbejdspladskurser er en succes - både for SDU og virksomhederne. De fortsættes.  

5) Implementering af Cand. mag. i Journalistik-uddannelse - starter efteråret ´15 
Det er en toårig kandidatuddannelse i journalistik, hvor alle med en bacheloruddannelse kan søge 
ind. Uddannelsen søger at uddanne specialister fremfor generalister. De har en særlig faglighed, 
som vi får dem til at bringe i spil i løbet af uddannelsen – og gerne i deres efterfølgende speciale. 
De studerende skal klædes på til den digitale verden og trænes i at  
 Debat: hvordan laver vi den bedst mulige praktikordning (jf. notat – et første bud på en form 
for ”praktik-kontrakt”). Punktet havde deltagelse af Aske Kammer, ansvarlig for Cand. Mag.-
uddannelsen. 
Tine Johansen var bekymret for, at de studerende kom ud i ulønnet praktik, og at de vil tage 
praktikpladser for de øvrige journaliststuderende, der er i lønnet praktik. Man skal passe på, at de 
studerende ikke kommer til at lave journalistisk arbejde i en universitetspraktik, for så er det 
udnyttelse af gratis arbejdskraft.  
Rune Michelsen understregede, at det er et udviklingsprojekt, hvor den studerende skal selv gå ud 
og sætte rammerne for et udviklingsprojekt, som bliver lavet i samarbejde med virksomheden.  
 
Per Westergård opsummerede, at SDU skal passe på, hvordan de definerer praktikprojekter – og 
at sandsynligheden for, at de studerende bliver knyttet til nogle projekter, som branchen allerede 
er i gang med er stor. Styrelsens anbefaling er: Kør løs med projektet, men lad være at presse 
noget ned over hovedet på branchen med så stramme restriktioner, at projektet bliver kvalt 
allerede i fødslen.  

6) Eventuelt 
 
 Datoer for efteråret 2015:  

 Mandag den 21. september kl. 10.30-12.30 

 Mandag den 14. december kl. 10.30-12.30 
Mødeindkaldelser sendes ud.  


