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Referat af Styrelsesmøde den 30.september 2010 
 
Til stede 
Per Westergård (formand), Jesper Strandskov, Jacob Nybroe, Erik 
Albæk, Peter Bro, Bente Johannessen, Ove Mulvad, Liselotte Nielsen, 
Benjamin Gregersen, Johan Andersen og Pernille Seier(referent). 
 
Afbud fra  
Fred Jacobsen, Rune Michelsen og Flemming G. Andersen 
 
1) Velkommen 

 
2) Status 

Peter Bro orienterede om følgende: 
 
a) Studieudvikling 

- Samarbejdet med Århus omkring Diplomuddannelserne 
er genoptaget. 

- Center for Journalistik arbejder på bedre koordination 
mellem fagene, for at skabe mere klarhed mellem uddan-
nelsesforløbene.  

- Antallet af studerende på cand. public A kommer til at 
stige pga. branchens nedskæringer. 

- Der skal udbydes flere fag med journalistisk faglighed, for 
at gøre kandidatuddannelserne mere attraktive.  

- Cand. Pub. B og cand. Pub. A skal sammentænkes, så ud-
dannelserne er bedre koordineret.  
 

b) Samarbejde med Århus 
- Vi samarbejder med Update om at udbyde diplomkurser. 

Samtidig skal vi være bedre til at konkurrere med Update 
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Side 2 

med nogle af de nøgleydelser, som vi besidder i dag. Det 
første kursus i dette regi afvikles allerede til efteråret, og 
der er planer om 2-4 kurser til foråret. 
 

c) Københavnerbase 
- Vi tilbydes undervisningslokale på Rådhuspladsen med 

plads til 30-40 studerende, som udlånes af JP Politiken. 
Henlæggelsen af Masteruddannelsen i Journalistik til Kø-
benhavn baseres på vurderingen af, at omkring tre-
fjerdedele af det potentielle marked for denne type master-
uddannelser arbejder eller er bosiddende i Storkøbenhavn.  

 

d) Webmagasin 
- I oktober 2010 lancerer Center for Journalistik et ny-

hedsmagasin med følgende: Leder, frontline-artikler (BA-
projekter, Specialer o.lign.), journalistikkens tænketanke 
og noter. Webmagasinet udgives 8 gange om året. Et 
webmagasin, der fokuserer på erkendelsen frem for nyhe-
den. ”Fra nyheder til aha´heder”. 

 
e) R/D- initiativer 

- Centeret vil gerne være en form for R/D afdeling for 
dansk journalistik, og et af de konkrete initiativer er etab-
leringen af en række journalistiske laboratorier. Her vil 
centeret indlede et samarbejde med medievirksomheder 
om at udvikle eksempelvis nye journalistiske metoder, vir-
kemidler og visioner. 

- Det blev drøftet, om virksomhederne på sigt skal betale 
for laboratorie-projekterne. Konklusionen blev, at det i 
første omgang gælder om at teste efterspørgslen og få gen-
nemført nogle gode forløb, som kan gøre det yderligere at-
traktivt for virksomheder at deltage.  

- Styrelsen fandt R/D-initiativerne endog meget perspektiv-
rige.  

 
f) Personale 

 
- Poul Skov Dahl overtager stillingen som institutleder ved 

Institut for Statskundskab og tiltræder den 1. november 
2010. Poul træder dermed automatisk ind i Styrelsen.  

g) Andet 
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- Per Westergård konkluderede, at Peter er kommet rigtig 
godt fra start som centerleder. Peter arbejder koncentreret 
på at åbne uddannelsen over for mediebranchen, og skabe 
et positivt samarbejde, hvor begge parter får gavn af hin-
anden.  

 
- Erik Albæk orienterede om ph.d. uddannelsen på Journa-

listik, hvor 5 ph.d. studerende afleverer deres afhandlinger 
hen over det næste halve år.  

 

3) Tema: Uddannelse, udforskning og udvikling 
 

I forhold til den teknologiske udvikling med sociale medier som Fa-
cebook og Twitter foreslog Jacob Nybroe, at Center for Journalistik 
kommer mere på forkant med denne udvikling, så branchen kan følge 
med og drage nytte af centerets og de studerendes viden om sådanne 
medier.  
 
Styrelsens medlemmer efterlyste mere innovation, evne til systematisk 
idéudvikling, styrkede kompetencer i at arbejde med konvergens og 
mere entreprenørskab fra de nyuddannede på SDU. 
 
Per Westergård tilføjede, at medievirksomhederne har brug for nyud-
dannede, der tør udfordre de eksisterende rammer.  
 
Styrelsens medlemmer understregede også, at der generelt er efter-
spørgsel efter kandidater, der som supplement til den håndværksmæs-
sige kunnen også er i besiddelse af faglig viden, eksempelvis indenfor 
erhvervsøkonomi.  
 
Peter informerede om, at Center for Journalistik allerede udbyder 
sådanne uddannelsespakker, men uddannelsen skal være bedre til at 
markedsføre og gøre opmærksomme på dette behov fra branchen hos 
de studerende – og samtidig gøre uddannelsespakkerne mere attrakti-
ve.  
 
Jesper Strandskov spurgte, om vi skal have uddannelsen internationa-
liseret ved at udbyde undervisning på engelsk? 
Per Westergård mente, at vi bestemt har brug for større international 
inspiration til de studerende, men at vi ikke i større omfang har brug 
for engelsksprogede journalister på redaktionerne.  
 
4) Eventuelt 

 
Forslag til nye mødedatoer 
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Torsdag den 24. marts 2011 kl. 10-12. Glasburet ved Center for Jour-
nalistik. 
Torsdag den 16. juni 2011 kl. 10-13. Temadag. Glasburet ved Cen-
ter for Journalistik 

 
 
Per Westergård           Peter Bro    formand               
   centerleder 

 
 
 
 
 
 
Næste gang er torsdag den 2. december 2010 kl. 10-12 (glasburet ved Center for 
Journalistik) 


