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Tilstede: Per Westergaard, Peter Bro, Anders Møller-Nielsen, Niels Møller Mikkelsen, Anne-Marie Dohm, 
Morten Hjortshøj, Rune Michelsen, Esben Seerup, Tine Johansen, Christian Kirkegaard, Jens Ringsmose, Ole 
Friis, Morten Skovsgaard, Erik Albæk, Pernille Seier 
 
Afbud: Nicolaj Malchow-Møller, Simon Torp, Bente Johannessen, Ulrik Skotte 

1. Status på centeret 
 Den nye 5-årige journalistuddannelse på SDU 

Peter Bro og Morten Skovsgaard har holdt møde med ministeriet omkring omlægningen af den 

nuværende bachelor- og cand.public uddannelse til en mere sammenhængende og længerevarende 

uddannelse. Ideen er at flytte den nuværende praktik fra bachelor op på kandidatniveau, for dermed at 

have mulighed for at fylde mere viden, faglighed og håndværk ind i bacheloruddannelsen – og 

bibeholde de studerende i længere tid på uddannelsen.  

Tanken er også at få flyttet det ekstra halve år, der findes på bacheloruddannelsen op på 

kandidatniveau, så den fremtidige bachelor er på tre år og kandidaten er på 2 ½ år, hvoraf et år bruges 

på praktik.  

Centeret ønsker en faglig debat i styrelsen til sommermødet om, hvad uddannelsen bør indeholde af 

konkret indhold, spor, faglig retning osv. Centeret vil foretage et survey hos brancheaftagere samt 

studerende, for at afsøge deres behov og efterspørgsel.  

Morten Hjortshøj berettede om hans egne oplevelser som cand.public studerende. Det er hans 

oplevelse, at medieledere ikke nødvendigvis ved, at der findes en cand.public uddannelse – og hvad de 

studerende skulle have lært på de to ekstra år. Der ligger et fortsat stort arbejde i at få den gjort kendt 

og gjort mere attraktiv for arbejdsmarkedet.  

Derfor skal den gode og oplysende fortælling sættes i gang omkring fagligt indhold og det 

kompetenceløft, som kandidatuddannelsen kan give de studerende – og dermed også gøre kandidaten 

til en mere attraktiv medarbejder på arbejdsmarkedet.  

Per Westergaard konkluderede efter debatten, at styrelsens medlemmer gennem længere tid har 

argumenteret for en fagligt stærkere journalistuddannelse, og at den ser frem til, hvad survey-

undersøgelsen fortæller. Styrelsen ønsker at gå videre med projektet. Medierne skal også selv være med 

til at udbrede budskabet omkring den 5 årige uddannelse og gøre opmærksom på, at uddannelsen bliver 

ændret.   

 

 Nyt samarbejde med JP / Pol, IT Universitet mv. 

Et strategisk samarbejde med IT universitet, JP/Pol og Limboland. 15 af vores skarpeste studerende skal 

på kursus sammen med IT-studerende, og journalister fra JP. Meningen er, at de her skal lære af 

hinanden og udforme spændende projekter på tværs af fagligheder og kompetencer. Det er en 

opfordring til, at Center for Journalistik gerne vil arbejde sammen med mange forskellige medier, 

virksomheder og universiteter. Det afklares i øjeblikket, hvem der har rettigheder over projektets 

outcome. De studerende vælges ved en ansøgningsrunde.  

 

 Praktik- og projektforløb på cand. mag. 

Tine Johansen, Christian Kirkegaard, Peter Bro, Morten Skovsgaard, Aske Kammer og Ralf Andersson er 

ved at udarbejde en ny praktikordning for de cand.mag studerende, der skal i et projektorienteret forløb 
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til efteråret 2016. Det er en praktikordning, der adskiller sig markant fra BA-praktikantordningen, som er 

lønnet, hvorimod cand.mag er ulønnet og skal ud i en såkaldt almindelig universitetspraktik.  

 

 Forskningsnyt 

Erik Albæk, der fungerer som forskergruppeleder på Center for Journalistik, gav en kort status på 

forskningsfronten:  

1) Der er udgivet en bog Cambridge Press forlag. 

2) Optaget en artikel i Public Opinion Quarterly.  

3) Professorat er slået op på Institut for Statskundskab – to af vores to unge undervisere, er erklæret 

professor-egnede. Tiden vil vise, hvor vidt de også får tilbudt MSO-professorater. Men flot, at de har 

sådan et niveau.  

4) En af vores medarbejder har fået tildelt en særligt prestigefuld forskningspris, som bliver 

offentliggjort i 2016.  

 

 Uddelegering af ledelsesansvar under Peters skriveorlov forår 2016 

Peter Bro har skriveorlov i foråret 2016 og derfor er en del opgaver fordelt ud på andre medarbejdere 

på centeret; Morten Skovsgaard tager sig af alt studie-relevant og sidder med i ledelsesgruppen. Ralf 

Andersson er ansvarlig for afvikling af medarbejdermøder og tager sig af det branche-relaterede, 

inklusive styrelsesmødet i marts. Pernille Seier og Jens Ringsmose tager sig af alt omkring økonomi og 

personale. Peter er tilbage i styrelsen til junimødet 2016.  

2. Styrelsens fremtidige sammensætning:  

 Formandskab 
Per Westergaard har været formand for styrelsen i otte år til juni 2016. Per vurderer, at det var 
relevant, da SDU efter de første seks år forlængede hans formandskab med ekstra to år, fordi 
Center for Journalistik dengang stod foran en række nybrud inden for efteruddannelse og 
tilrettelæggelsen af grunduddannelserne. Men nu er tiden kommet til fornyelse. En ny formand er 
fundet. Per deltager i det sidste møde til juni, hvor den ny formand deltager i Styrelsens møde og 
får overdraget formandskabet. På junimødet vil styrelsen markere skiftet og takke af til Per for hans 
stores indsats og byde velkommen til den nye formand. 
  

 Repræsentant for TV2 / DR  
Præsentation af Anne-Marie Dohm, der træder ind i styrelsen som repræsentant for DR/TV2. Anne-
Marie er uddannet fra Danmarks journalisthøjskole 1994. Hun har siden arbejdet på Jyllandsposten, 
som kommunikationschef i DGI, været rektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og er i dag 
direktør i DR Danmark.  
 

 Studenter- og medarbejderrepræsentanter 
Styrelsen siger farvel og tak til Morten Hjortshøj, som har siddet som studenterrepræsentant i 
2015. Styrelsen takker for Mortens engagement og interesse i styrelsens arbejde.  
Styrelsens og Center for Journalistik siger også farvel til Rune Michelsen, der stopper ved udgangen 
af året på centeret, for at arbejde 100 procent i sit eget firma. Styrelsen ønsker Rune held og lykke 
fremover.  
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3. Praktik:  
 Evaluering af ny store-match-model for BA-uddannelsen 

Praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen deltog under dette punkt. 

Det aktuelle afsæt for dette punkt er, at praktiksystemet er under observation af ministeriet, og at der 

har været afprøvet en ny model for store matchdag. Styrelsen diskuterede, hvordan den nye model har 

fungeret.  

Christian Kirkegaard, som sidder i praktikudvalget, berettede om den nuværende situation, hvor 15 

ansøgere fra efterårets ansøgning ikke har fundet plads, men der er samtidig 8 praktiksteder, der 

mangler praktikanter.  Så dem, der vil i praktik, kan stadig få en plads.  

Der bliver arbejdet med fælles modeller for næste praktik til foråret 2016 - med bl.a. en fælles 

praktikmesse på SDU for samtlige uddannelser i landet. Man arbejder med flere modeller for, hvordan 

Store Match dag og perioden op til skal forløbe – det bliver afgjort til januar, hvor praktikudvalget 

beslutter fremgangsmåden for forårets praktiksøgning.  

Praktikudvalget er klar over, at den nye model ikke må være mere tids- eller ressourcekrævende for 

hverken de studerende eller for virksomhederne.  

Peter Bro understregede samtidig, at cand. mag studerende, som også skal søge praktikpladser til 

foråret, ikke udgør nogen problematik, da de skal indgå i et universitets/projektorienteret forløb, som 

ikke har noget med den nuværende praktikordning at gøre.  

Per Westergaard konkluderede, at der ikke er nogen grund til at overdramatisere manglen på 

praktikpladser, som det ser ud på nuværende tidspunkt. Hvis alle gør en indsats, er der mulighed for at 

få enderne til at nå sammen. Han mente, at flere dagblade kunne ”genoplives” som praktiksteder, efter 

at de forlod ordningen i de år, da der var flere praktiksteder en praktikanter.   

4. Center for Journalistik som R / D-hub for branchen 
Under dette punkt vendte Styrelsen muligheden for, at SDU kan fungere som en analyse- og 
udviklingshub for branchen. Baggrunden er, at vi har gode støttemuligheder og at der er et synligt 
behov. Dog er der behov for, hvis vi skal udnytte potentialet, at der sker en systematisk tilgang, og 
at det administrative og organisatoriske placeres hos én person ved centeret.  
Jens Ringsmose tilføjede, at når en sådan arkitektur først er opbygget, kan rammerne udvides og 
inddrage andre fra universitet. Centeret skal ikke bidrage med viden, som kan hentes fra 
konsulentbranchen, men bidrage med viden, som er unik for universitet. Vi skal have defineret to-
tre nøgleområder, som centeret kan forpligte sig på at levere viden omkring.  
Ann-Marie Dohm var enig i, at det er et godt initiativ, men at det er enormt vigtigt, at tilbuddet 
skarpvinkles. Centeret skal finde ud af, hvad dets særkende er i dette projekt, og hvordan 
arkitekturen skal bygges op. 
Per Westergaard kommenterede oplægget som et gearskifte i centerets arbejde gennem de 
seneste par år. De mange virksomhedsorienterede projekter er vokset sig så store, at der er behov 
for at organisere og systematisere det mere.  
Det er i sig selv positivt, men Per tilføjede, at det er vigtigt, at centeret og hele SDU bliver bedre til 
at tænke på tværs. Det er i det store perspektiv ikke nok, at der alene bydes ind på det 
redaktionelle. Branchen har behov for nye forretningsmodeller, der bedst udvikles, hvis man tør 
sætte forskellige kompetencer sammen inden for teknik, design, økonomi, marketing og 
journalistik. Mediebranchens problemer er så store, at de kun lader sig løse ved at åbne 
idéudviklingen på tværs af vidt forskellige kompetencer. 
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Per understregede, at denne betragtning ikke var i modsætning til ønsket om at systematisere 
Center for Journalistiks rolle i forhold til R&D-udvikling for mediebranchen. For det er der brug for. 
Men der er også brug for et noget større perspektiv på tingene.   
Når Peter Bro vender tilbage efter sin skriveorlov, arbejder han videre med oplægget, hvor han 
bruger efteråret 2016 på at konkretisere og teste mulighederne, hvorefter projektet fra starten af 
2017 i bedste fald kan overtages af en anden daglig drifts- og udviklingsleder.  

5. Fellowopslag for 2016 / 2017  
 Behov for forandringer i opslag, indhold mv.? (jf. eksempler på reklame fra sidste opslagsrunde) 

Styrelsen konkluderede, at layoutet er fint, men at teksten skulle ændres fra ”Danmarks største 
journalistpris” til i højere grad at understrege forventningen om, at kandidaten får et legat til at 
ændre/flytte branchen.   
Peter Bro kigger det igennem og tjekker op på teksten. Opslaget bliver markedsført i februar 2016.   
Peter Bro og Per Westergaard oplyste, at den hidtidige bevilling fra Den Fynske Bladfond dækker 
den næste fellow, og at der er skrevet en ny ansøgning til Den Fynske Bladfond om en ny treårig 
periode. Denne vil blive behandlet i det tidlige forår. 

6. Eventuelt 
 Nye datoer for Styrelsesmøder i 2016:  

- Mandag den 14. marts 2016 på SDU kl. 10.30-12.30 

- Mandag den 6. juni 2016 på SDU kl. 10.30-13.30 

 

 


