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Dagsorden: 
1. Velkomst Velkomst til Dansk Journalistforbund ved Tine Johansen 

 
 

2. Velkomst Lars Werge, Formand (DJ), om journalistikkens udfordrin-
ger og udviklingsmuligheder – herunder også i forhold til det 
mediepolitiske.  
Styrelsen drøftede i forbindelse med Lars´ oplæg emnet 
omkring tillid og troværdighed til journalister, samt brug af 
data, både i undervisningen, men også på mediearbejds-
pladserne.  
Journalistforbundet og Danske Medier er påbegyndt et 
samarbejde omkring netop troværdighed og tillid til journa-
listerne og journalistikken. SDU vil rigtig gerne være med i 
dette samarbejde, hvis vi sammen kan bidrage til at løfte 
sagen op overfor en bredere offentlighed og politikerne. Det 
vil forbundet og Danske Medier tale videre om, og dette 
emne og samarbejde vil blive taget op på næste styrelses-
møde til december. SDU udarbejder pakke med fakta om til-
lid/troværdighed til journalister/medier. 

 
 

Referat 
Emne: Styrelsesmøde Center for Journalistik  
Dato og tidspunkt: 20. september kl. 10.30-12.30 
Sted: Journalist forbundet, Gl. Strand 46, 1202 København 
Deltagere: Christian Jensen, Peter Bro, Bente Johannesen, Tine Johan-

sen, Christian Kierkegaard, Erik Albæk, Morten Skovsgaard, 
Christina Yoon,  

Afbud fra: Anders Møller-Nielsen, Anne-Marie Dohm, Christian Elme-
lund Præstekær, Esben Seerup, Ole Friis, Ralf Andersson, 
Simon Torp 
 

Referent: Pernille Seier 



 

 Side 2 

3. Orienterings-
punkter 

   Status på centeret 
• Igangsættelse af BA-reform 

Startet 1. september 2018. Reformen har betydet færre fag og 
bedre integration mellem fagene. Centeret evaluerer efter 1. 
semester, så vi kan justere fremadrettet. Indtil videre er det en 
positiv start.  
 

• Etablering af Mediernes forsknings- og innovationscenter 
Ralf Andersson er leder af centeret og det etableres med virk-
ning fra 1. januar 2019. Der arbejdes fx på nye former for me-
diemonitorering og på at lave en automatiseret indholdsproduk-
tion – også kendt som robot-journalistik. Landets største private 
medievirksomheder og Innovationsfonden har udtrykt interesse 
for et parternskab med SDU, som skal speede indsamlingen af 
forskning indenfor feltet op, operationalisere resultaterne, om-
forme dem til digitale produkter og bistå med videreudviklingen 
af processer. 
Ralf fortæller mere om projektet til decembermødet.  
 

• Nyt fra forskningsfronten 
Erik Albæk berettede om tre små, men vigtige forskningspro-
jekter, som er i gang lige nu: Rektor på SDU er optaget af ”citi-
zens and science” – hvor det vigtige er at få inddraget borgerne 
i videnskaben.  
1) Det første projekt er et samarbejde med Zetland, som un-

dersøger, om alternativ nyhedsformidling kan øge tilliden til 
journalistikken (Kim Andersen) 

2) Danske skoleelevers kritiske literacy i afkodningen og forstå-
elsen af utroværdige og upålidelige nyhedshistorier på de so-
ciale medier (Jonas Blom). 

3) Samarbejde med Fyens Stiftstidende, hvor borgernes me-
dienetværk vil blive kortlagt og undersøgt.  

Erik skal afrapportere til rektor i januar. Han fortæller om pro-
jekterne og resultaterne på mødet i marts måned 2019.  
 

• Årets underviser på SAMF / SDU.  
Lektor, Jonas Blom blev kåret til årets underviser ved det Sam-
fundsvidenskabelige fakultet. Jonas underviser i mediesprog 
på både bacheloruddannelsen og vores to kandidatuddannel-
ser.  

• Udvidelse: Nye stillinger (se bilag) 
Der ansættes en ny ph.d. studerende i mediesprogsgruppen.  
Håndværksopslag: Vi forventer at ansætte 3-4 nye håndværks-
undervisere, da vi har brug for medarbejdere der kan hjælpe til 
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med at løfte de nye projekter til MIF´en og Fremtidens uddan-
nelser. 
 
Christian Kierkegaard stopper i styrelsen og har sidste møde i 
december 2018. Reception afholdes den 18. januar for Chri-
stian Kierkegaard. 
Administrerende direktør for Danske Medier forventes at over-
tage Christians plads i styrelsen. 
 

4. Til drøftelse           SDU’s bud på fremtidens efter- og videreuddannelse                 
                                    af journalister. 
  
Syddansk universitet og Center for Journalistik har haft besøg af minister, Tommy 
Ahlers, samt departementschefen hvor projektet for Fremtidens Uddannelser er ble-
vet præsenteret af Peter Bro. Centeret har desuden lavet en video, som er lagt på 
ministeriets hjemmeside.  
 

1) Hvordan kan vi på den ene side kan hjælpe mediehuse og gøre efteruddan-
nelse mere fleksibelt? 2) Hvordan kan vi hjælpe studerende med at gøre 
uddannelsen mere fleksibel? 
 
Centeret eksperimenterer med forskellige ideer og forslag.  
1) Enkeltkurser udbudt gennem Mediernes Efteruddannelse: Dem har vi 

kørt med efterhånden et par år nu.  
2) Arbejdspladskurser: Centeret vil gerne lave abonnementsaftaler med 

forskellige medier. Det er en model, hvor man som medievirksomhed, 
kan overlade efteruddannelse til SDU, og så sørger vi for at sammen-
sætte kurser i samarbejde med mediehuset, finde relevante undervisere 
osv. Dette bliver lavet i samarbejde med MFI´en.  

3) Kandidatuddannelseskurser: Centeret ønsker mere fleksibilitet i kandi-
datuddannelsen, så den både bliver mere interessant for færdiguddan-
nede journalister på arbejdsmarkedet, men også for netop færdiguddan-
nede bachelorer, så de har bedre mulighed for at studere, samtidig med 
at søge jobs/arbejde. Vi ønsker den skal være mere modtagerorienteret 
fremfor aftager-orienteret. ”Når som helst, hvor som helst, hvem som 
helst” er arbejds-principperne. Det skal ske via digitalisering og fysisk 
fremmøde (undervisning, vejledning osv.) også andre steder end på 
campusvej.  

 Uddannelsesforløbene skal være skræddersyet til de studerende.  
Fx ønsker vi at man kan tage en master i udlandet på 60 ECTS, et semester 
på et andet universitet eller på selve SDU. Uddannelsen skal blandt andet 
bestå af en lang række nano-moduler, som man kan vælge og sammen-
sætte, så man kan blive stærkere på forskellige stofområder, alt efter eget 
ønske. Mentorer bliver koblet på hver enkelt studerende, der skal sikre pro-
gression og faglig udvikling i uddannelsen. Vi producerer selv forløb, men 
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tilkøber fx også fra andre dygtige undervisere og deres undervisning. Nogle 
vil tage en fuld kandidatuddannelse, nogle vil måske kun tage en del af ud-
dannelsen.  
 
 Hvordan kan vi gøre det til virkelighed?  
Bente foreslog at et masterforløb kunne indgå i stedet for en 2-årig kandi-
datuddannelse.  
Tine berettede om, at mange af journalistforbundets medlemmer søger 
støtte til at læse et helt semester, for de vil gerne nå at gå i dybden med 
stoffet/emnet. Interessen er der. Gruppen af freelancere er støt stigende, og 
her er der gode muligheder for at efteruddanne sig.  
Det er vigtigt med fokus på netværksdeling/fællesskab– hvordan skal vi op-
bygge det samtidig med at undervisningen bliver digitaliseret? Hvordan skal 
man reflektere sammen? Tine foreslår Outplacement forløb i forbindelse 
med fx DR´s nuværende situation.  
 
Morten understreger, at vi skal sikre en sammenhæng mellem tilkøbt under-
visning og vores egen. Det er vigtigt at vi fortsat sikrer en kvalitet og gør det 
operationelt.  
 
Christian Jensen sluttede af med at komme med gode råd i forhold til den 
videre proces: Centeret skal ud i mediehusene og fortælle om mulighederne. 
Og det er ikke kun chefredaktørerne der skal tages fat i, men de medarbej-
dere, der skal søge kurserne. Derfor skal modellerne laves mere konkrete. 
Centeret skal være skarpe på, hvordan vi sælger efteruddannelseskurser og 
vores kandidatuddannelser.  

 
 
5.  Eventuelt               
 
Næste møde afholdes den 13. december på SDU kl.10.30-12.20 i mødelokale M.  
Sommermødet 2019 afholdes hos Sjællandske medier.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Pernille Seier Hansen 
AC-fuldmægtig 


