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1. Velkomst Præsentation af nye medlemmer af Styrelsen 

• Christina Yoon Petersen, 4. semesters studerende på BA-

uddannelsen, og Naja Navntofte, 4. semesters studerende på BA-

uddannelsen.  

• Dertil velkommen til Poul Kjærgaard, ansvarshavende chefredaktør 

Fyens Stiftstidende. Poul deltog i dette møde i forbindelse med ar-

bejdet med udvælgelsen af den nye fellow. 

 

2. Orienteringspunkt Korte(re) meddelelser 

• Aftale med Fyens Stiftstidende / Den Fynske Bladfond omkring 

fremtidens fellowforløb (jf. bilag A). 

 

• Cand. public.-uddannelsens fremtid  

Uddannelsens fremtid er stadig under behandling og forventes at 

blive afklaret i løbet af foråret 2018. 

 

• Udvikling af fremtidens optagelsesforløb på SDU 

Med den nye BA reform, overvejes det om optagelsesforløbet også 

skal reformeres. På juni mødet med styrelsen tages emnet op til  

diskussion.  

 

• Opfølgning på brainstorm vedr. R&D-afdeling 

Arbejdet i Styrelsen har ført til et projektforslag, der har fået titlen: 

”Mediernes forskning og innovationscenter”. Projektet er sendt vi-
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 Side 2 

dere til direktionen på SDU, som overvejer om der skal tildeles 

midler til projektet.  Vi afventer den endelige afgørelse i april 2018.  

 

• SDU’s praktik-tilgang i forlængelse af DMJX-udmelding om praktik 

(jf. bilag B) 

Baggrunden: 5 studerende fra DMJX kom ikke i praktik for 2. gang. 

Da der var pres fra ministeriet om, at de skulle skaffe dem praktik-

pladser, gav DMJX de studerende lov til at søge praktikpladser på 

nye medier uden overenskomst. Ingen af de studerende har dog i 

praksis vist sig at gøre brug af aftalen. De har ikke fået pladser. 

DMJX har beklaget at de ikke inddrog de to andre uddannelser i 

forløbet. Styrelsen vendte, hvorvidt SDU på nuværende tidspunkt 

selv skulle tillade egne studerende at søge praktik udenfor praktik-

systemet. Men valgte ikke at træffe en sådan beslutning på nuvæ-

rende tidspunkt – og i stedet afvente en række andre forhold. her-

under, at DMJX selv overvejer at stoppe den netop indførte prak-

sis. Dertil kommer, at RUC heller ikke vil følge DMJX. Dertil gælder 

at hele praktiksituationen bliver lettet for studerende. Konkret vil 

der komme til at mangle praktikanter til efteråret, da DMJX har for-

kortet praktiktiden fra 18 til 12 måneder, samt der er en dimensio-

nering på optag af studerende. Endelig er en lille reform af praktik-

lønnen undervejs, som forhåbentlig bliver landet her i foråret, som 

måske også kan skabe flere praktikpladser. SDU afventer derfor 

disse ting og tiltag, før der træffes yderligere beslutninger, men det 

blev aftalt, at Peter Bro sender en appel til DJMX om at de støtter 

op om den nuværende praktikaftale. 

  

 

 

3. Drøftelsespunkt Udvælgelse af ny fellow  

Line Vaaben (journalist på Dagbladet Information) blev valgt til Fy-

ens Stiftstidendes Fellow for efteråret 2018. Hendes projekt har for-

tællende journalistik som omdrejningspunkt. 

4. Eventuelt 

• Næste møde afholdes den 7. juni 2018, kl. 10.30-13.00, 

Danske Medier, Skindergade 7, 1159 København K 
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