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Referat af styrelsesmødet tirsdag den 17. marts 2015 
på Center for Journalistik, SDU.   
 
Til stede: 
Per Westergaard, Rune Michelsen, Anders Møller-Nielsen, Christian 
Kierkegaard, Erik Albæk, Peter Bro, Bente Johannesen, Esben Seerup, 
Morten Hjortshøj, Sabrina Blangsted, Pernille Seier 
 
Afbud: Nicolai Malchow-Møller, Jens Ringsmose, Michael Dyrby, Lars 
Werge, Ulrik Skotte, Simon Torp 
 

1) Velkommen til nye medlemmer 
- Morten Hjortshøj (Cand.public 3. semester) 
- Sabrina Blangsted Højfeldt. (Bachelor 2. semester) 

2) Status på centeret: 

Kort orientering om studielederposten 
Studieleder for journalistuddannelserne på dagsstudierne, Karsten 
Baagø er sygemeldt og stoppet med øjeblikkelig virkning på 
centeret. Morten Skovsgaard Hansen tiltræder 
studielederstillingen pr. 1. april 2015, hvorfor han træder ind i 
styrelsen som observatør ved næste møde. Morten er lektor ved 
centeret, men har udover sin forskningsbaggrund også arbejdet 
som journalist ved flere regionale medier.  

Den nye cand.mag i journalistik 
SDU modtog ca. 170 ansøgninger til den nye cand. mag. i 
Journalistik, hvoraf ca. 85 kom til optagelsesprøve. Her blev 
samtaler og prøver afholdt samme dag, og det mundede ud i 50 
nye studerende. Ansøgerne spænder (som håbet) over et bredt 
spektrum af forskellige fagligheder – lige fra sygeplejerske til jurist 
til antropolog. Det var meget dygtige ansøgere og bundniveauet 
var højt – derfor er centeret også meget spændte på at se 
ansøgerne blive til studerende til september. I særdeleshed er der 
spænding omkring,  hvorvidt de evner at koble deres tidligere 
faglighed sammen med de journalistiske værktøjer de kommer til 
at lære på kandidatuddannelsen – og som det hele tiden har 
været ønsket fra styrelsens og SDU´s side.  
Praktikken på cand.mag uddannelsens 3. semester mangler stadig 
at blive finpudset. Det er dog bestemt allerede nu, at den ikke 
kommer til at indgå i den almindelige praktikordning for 
journaliststuderende (som bachelorstuderende på journalistik 
hører ind under), men den bliver heller ikke som en almindelig 
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universitetspraktik – men et sted derimellem. Praktikken vil tage 
udgangspunkt i den digitale læring og udvikling. Digital praktik er 
tænkt som et kombineret praktik- og redaktionelt 
udviklingsforløb, hvor den studerende er i en journalistisk-
orienteret virksomhed i det meste af 3. semester, og her både 
arbejder med praktisk journalistik, og bruger sine akademiske 
færdigheder i et udviklingsprojekt i virksomheden. Der vil være 
lidt undervisning på SDU i løbet af semesteret. 
Christian Kirkegaard pointerede vigtigheden i at få praktikken 
ordentligt formidlet ud til virksomhederne, samt at få 
forventningsafstemt mellem virksomhederne, SDU og de 
studerende inden praktikken starter.  
Styrelsen vil på næste møde diskutere praktikken – idet der stadig 
er mange overvejelser, udfordringer og praktiske ting, der skal 
landes ordentligt, inden første årgang sendes ud i praktik til 
efteråret 2016.  

Efter- og videreuddannelse efteråret 2015 
Center for Journalistik udbyder to slags kurser indenfor efter- og 
videreuddannelse af journalister i Danmark. Den ene type kursus 
er ”virksomhedskurserne”, hvor en medievirksomhed tager 
kontakt til SDU, og vi herefter skræddersyr et forløb til 
virksomhedens medarbejdere, alt efter hvilke behov 
virksomheden har. Disse kurser fungerer stadig godt, og vi 
udbyder jævnligt nye kurser, senest hos Kristeligt Dagblad.  
Den anden type kurser, er de individuelle kurser rettet mod 
enkelte medarbejdere, som vi udbyder gennem Mediernes 
Efteruddannelse, og disse skaber lidt større udfordringer for os.  
Vi har en udfordring på to niveauer; den ene er rent 
markedsføringsmæssigt, da vi ikke har ressourcer eller en 
kundedatabase at bygge videre på i forhold til at nå ud til de 
enkelte ansatte i medievirksomheder. Vi kan samtidig også 
konstatere, at Mediernes Efteruddannelse, som har etableret en 
portal for at fremme kommunikationen, heller ikke haft den store 
gennemslagskraft i forhold til at udbrede budskabet om de mange 
efteruddannelseskurser, de har samlet på deres portal.  I hvert 
fald ikke, når vi ser på analyser og den web-trafik, der kommer 
derfra. Den anden udfordring, er det fokusmæssige i vores 
kursusudbud, som vi efter snak med Mediernes Efteruddannelse, 
har skærpet. Her til foråret har vi udbudt mange videnskurser, 
udbudt af universitetsprofessorer på SDU. Det, har vi desværre 
kunnet konstatere, at der ikke har været stor interesse for. 
Derimod har vores kurser, som foregår i udlandet været dem, der 
først blev oprettet! Fremadrettet vil vi (som I har kunnet se af 
bilag for efterårets kurser) holde fokus på vores videnskurser, hvor 
vi i fire tilfælde har kombineret det med relevante rejse-aktiviteter 
(det er populært), og samtidig har vi valgt at skrue op for vores 
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håndværkskurser. Tanken er på sigt også at få inddraget digitalee 
oplæg og kursustilbud. 
Centeret ser frem til evaluering med Mediernes Efteruddannelse 
efter sommeren, hvor vi kan få samlet op på erfaringer og 
fremtidige udfordringer og problematikker ved denne måde at 
udbyde kurser på.  
Centeret er klar over, at det er en længere proces at starte disse 
kurser op og komme ind som kursusudbyder på dette marked – 
men må også kigge på ressourceforbrug, omkostninger og 
indtægter hen over de næste par år. 
 
Per Westergård konkluderede på den efterfølgende debat, at det 
både er tankevækkende og forståeligt, at det tager lidt længere tid 
at komme ind på markedet. Han vurderede, at det var fornuftigt, 
når centeret lagde mere vægt på de håndværksmæssige kurser, 
samtidig med, at man arbejdede med at lægge nye formater eller 
vinkler ind over videnskurserne. Tænk gerne i aktualitet eller 
andre værdier, før I for alvor begynder at kaster jer over at blive 
rejse-arrangører, lød anbefalingen.  I debatten blev det 
tilkendegivet, at der formentlig er yderligere potentiale i de 
virksomhedsnære kurser, og at dette potentiale vil vokse 
fremover. 

Nyhedsmediernes Tilstandsrapport 
Centeret  arbejder sammen med Den Danske Publicistklub i 
forhold til at udvikle en rapport over nogle af tidens største 
udfordringer for mediedanmark. Rapporten bliver fremlagt på 
klubbens årskonference den 19. marts, og vi overvejer sammen 
med Publicistklubben, om det skal være en årligt tilbagevendende 
rapport, fordi det giver god anledning til løbende at diskutere 
journalistikkens udvikling og udfordringer.  

Ny bog: Den danske journalist 
Erik Albæk præsenterede den nye bogudgivelse fra centeret: ”Den 
danske journalist: Værdier, produktion, indhold”, som måler 
temperaturen i dansk journalistiks maskinrum - dér hvor 
journalisterne befinder sig: Hvad er danske journalisters 
professionelle værdier? Hvordan ser deres produktionsbetingelser 
ud? Og hvilken betydning har journalisternes værdier og 
produktionsvilkår for indholdet af deres journalistik?  
Bogen bygger på tre forskningsprojekter, som er gennemført ved 
Center for Journalistik på Syddansk Universitet. De viser, at trods 
mange tegn på krise i den danske nyhedsbranche vedligeholdes de 
professionelle normer for god journalistik fortsat hos danske 
journalister. Men det er ingenlunde sikkert, at det fortsat vil være 
tilfældet. Derfor er det vigtigt, at det lykkes den danske 
nyhedsbranche at udvikle forretningsmodeller, som gør det muligt 
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også fremover at levere professionelt indsamlede, sorterede, 
bearbejdede og formidlede nyheder til danskerne. 
 

3)Valg af fellow 2015 
 

Styrelsen havde modtaget i alt 14 ansøgere stærke ansøgninger. 
Efter en lang og grundig diskussion faldt det endelige valg på Aslak 
Gottlieb som herefter bliver Fyens Stiftstidende Fellow for 
efteråret 2015.  
Det skal indskydes at Christian Kirkegaard ikke deltog i de endelige 
afstemninger omkring valget af fellow, da han var inhabil i forhold 
til en af ansøgerne.  
Per og Peter sørger for at få meldt beslutningen offentligt ud, og 
indtil dette er sket, må styrelsens medlemmer ikke delagtiggøre 
andre i beslutningen. 
 

3) Eventuelt 
 
Der var intet til punktet eventuelt 

 
Næste møde er den 26. juni kl. 9.30-12.30 på Fyens Stiftstidende.  


