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Dagsorden 
1) Goddag, statuspunkter og velkommen til nye medlemmer af styrelsen 

Bente Johannesen stopper i styrelsen. Styrelsen siger tak for de 12 år du har været med og 
bidraget med dit store engagement og konstruktive bidrag.  
Erik Albæk er stoppet som forskningsleder, og derfor er Morten Skovsgaard er tiltrådt som 
forskningsleder. Tak til Erik for også hans store engagement i styrelsen.  
Lene Heiselberg, adjunkt, er tiltrådt som repræsentant for forskningsgruppen.  
Anders Møller-Nielsen stopper også i styrelsen, efter 10 år – også en stor tak for dit engagement i 
styrelsen. Til næste møde overtager Sine Skott pladsen, som repræsentant for 
håndværkerunderviserne.  
 
Optag:  
99 BA-studerende er startet på bacheloruddannelsen 1. september 2022 
55 cand.mag.-studerende er startet 1. september 2022 
 
MFI:  
MFI har søgt og fået 700.000 kr. fra KR Foundation til at udvikle og afvikle et klimakursus til 
mediebranchen. Kurset er gratis og det er revet væk, og utrolig mange på venteliste.  
 
Praktikperiode:  
DJMX har sat deres praktiktid op til 18 fra 12 måneder, samt TV-og tilrettelægger uddannelsen 
også har opnormeret.  

Emne  Styrelsesmøde Center for Journalistik 

Dato og tidspunkt Den 19. september 2022 kl. 10.30-12.20 

Sted  Sjællandske Medier, Søgade 4-12, 4100 Ringsted 
 

Inviterede  Christian Jensen, Louise Kjærgaard, Bente Johannesen, 
Ralf Andersson, Tine Johansen, Kasper Haugaard, Morten 
Skovsgaard, Anders Møller-Nielsen, Simon Møberg Torp, 
Camille Bjørg Koeller, Lene Heiselberg, Signe Pihl-
Thingvad, Sandy French, Jan Guldager, Esben Seerup, 
Mads Brandstrup Nielsen, Pernille Seier 
Gæst: Gerd Maria Hertz 

Afbud fra Stig Jonstrup Pedersen 

Mødeleder  Christian Jensen 

https://billetto.dk/e/gratis-klimakursus-for-journalister-og-redaktorer-billetter-687825
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SDU har haft mulighed for at give dispensation til vores studerende tidligere, hvor de har kunnet 
søge 18 måneders praktik. Men det kan de ikke længere efter ny uddannelsesaftale.  
SDU overvejer lige nu, hvad vi skal gøre, da branchen har meldt ud, at de gerne vil have 18 mdr. 
praktikanter, og det kan gå ud over vores studerende, hvis de ikke bliver valgt til praktik – eller hvis 
fortællingen bliver, at man ikke kan få praktikplads på SDU, og de studerende derfor søger andre 
stede hen.  
 
Christian Jensen opfordrer til at SDU skal søge dispensation, så vores studerende har lige vilkår 
som andre studerende. Center for journalistik arbejder videre på sagen.  
 

2) Præsentation af årets Fellow-projekt om klimajournalistik, v. Fellow Gerd Maria May 
 

Gerd Maria May ønsker med dette projekt at skabe en indgang for medier til at samle danskerne i 
en engagerende, inspirerende, nuanceret og tillidsfuld samtale om, hvordan vi skal rykke os fra at 
have en holdning til klima, til også at handle på vores viden. Det vil hun gøre ved at samle 
eksisterende viden og erfaringer fra mediebranchen generelt, teste de bedste resultater i en dansk 
kontekst og herudfra skabe en overskuelig indgang til klima-spørgsmålet og gøre det tilgængeligt 
for alle interesserede journalister og redaktører: 
 

Formål: Hvordan kan man lave klimajournalistik, så man engagerer borgerne? 
1) Hvad siger forskningen omkring hvad der skal til 
2) Snakke med branchen, eksempler på hvad der virker 
3) Teste det af på de fynske medier, TV2Fyn, Fyns Amtsavis, Fyens Stiftstidende.  
4) Samle op og dele viden, konference, undervisning. 

  
Gerd har udvidet hendes fellowship, så hun arbejder hen over et år i stedet et halvt.  
OBS punkter i projektet:  
 Lige linje mellem viden og incitament i viljen til at gøre noget ved det.  
 Polarisering mellem unge og ældre 
 Segmenter: Mere holdning end handling.  
 Hvad nytter det, at ”jeg” gør noget i min hverdag. 

 
Aktiviteter i projektperioden:  
 Gerd vil også arbejde for at man kan lave et alumnenetværk for de tidligere fellows på SDU. 

Tanken er at fellows kan lidt give tilbage, i forhold til hvad de tidligere har modtaget og fået 
ud af deres fellowships. Gerd vil lave ”et fellow-call”, så den siddende fellow har ansvar for 
at lave en alumnedag.  

 Vil forsøge at bygge et fag/uddannelse op sammen med Climacluster på SDU. 
 Speciale-call: Inviterer specialestuderende til at skrive speciale sammen med Gerd, Morten 

og Kim som vejledere – det kobler SDU og fellow´en sammen.  
 Netværk: Gerd deltog i klima folkemøde: ”Klimahandling sammen”.  
 Gerd udvikler klimakurser sammen med MFI.  

 
Spørgsmål fra styrelsen:  
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Simon: SDU har indført et verdensmålsforløb på 1 ECTS – oplysningen i sig selv er et skridt på 
vejen. Vi tvinger ikke studerende til at kæmpe for verdensmålene, men vi orienterer dem om det. 
Det kunne man også sagtens gøre med klima viden.  
Signe: Vil anbefale at du starter med pilotprojekter og et fag – så kan vi kigge på uddannelse 
senere, da det er ret omfangsrigt at udbyde en hel ny uddannelse.  
Bente: Det er vigtigt, hvordan man kan gøre klimaet relevant for dem på + 50, da de ikke anser 
klimakrisen lige så alvorligt, som de unge gør. 
Mads: Gør du dig overvejelser om, hvordan man får klimajournalistikken ind i den ægte 
journalistik? Så det ikke bare kommer til at handle om politiske diskussioner, men hvordan får man 
bragt klima kompetencer ind hos journalisterne.  
Tine: Det skal handle om forskellige målgrupper i journaliststanden. Der er noget meget 
grundlæggende, som skal ændres i journalisterhvervet, så det er et emne, der bliver ved med at 
være top of mind, og være en del af livslang læring. Måske også et cheflag/redaktørniveau skal på 
kursus.  
Ralf: Vi får en klimprofil, hvor Morten har sendt nogle ansøgninger til fonde. Ambitionen er at lave 
en Masteruddannelse online om klima, på engelsk, så den kan udbydes internationalt.  
 
Opsamlende fra Christian:  
Det er inspiration til dit projekt, som du har fået her fra styrelsen.  
Her er tre punkter, som du kan tage med i dine overvejelser:  

 Aktivisme: Du skal definere, hvad du mener med aktivisme.  
 Fra viden til virkelighed. Det sidste kan afværge afsporende debat om aktivisme. 

Hvad vil du og hvilken diskussion vil du have – via viden eller via aktivisme.  
 Imponerende, hvad du allerede har lagt af energi og aktivitet på uddannelsen, 

efteruddannelse, netværk, oplæg mv. Det burde lægges ind som standard i opslaget 
til fellow.  

 
 

3) Præsentation af Sjællandske Medier: Introduktion til mediehuset, strategi mv, v. 
Chefredaktør Bente Johannesen 

 
 
 
 
 
Den 15. december kl. 10.30-12.20 på SDU, mødelokale M, Institut for Statskundskab 


