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Mandag den 11. december, kl. 10.30-12.20, hos TV2 Fyn, Olfert Fischers Vej 31, 5220 
Odense SØ 
 
Tilstede: Christian Jensen, Peter Bro, Christian Kierkegaard, Anne-Marie Dohm, Esben Seerup, Erik 
Albæk, Morten Skovsgaard, Ole Friis, Ralf Andersson, Simon Møberg Torp, Sarah Scheer Pedersen, 
Pernille Seier.  
 
Afbud: Tine Johansen, Bente Johannesen, Søren Pors Grundahl. 
 
1. Velkomst og kort præsentation ved dagens vært: Esben Seerup 
 
2. Korte statuspunkter fra centeret 

- BA-reformen: Godkendelse af endelig studieordning til studienævnet (jf. bilag A), således at 
reformen kan træde i kraft til 1. sept. 2018. 

- Ansøgere til cand. public.-uddannelsen: Vi har arbejdet ekstra med markedsføringen i dette 
efterår, da vi har været udfordret på antal ansøgere/studerende grundet 
studiefremdriftsreformen. Omkring 25 ansøgere er kvalificeret til optag til studiestart 2018. Vi 
arbejder på at lave den til en fleksibel erhvervskandidatuddannelse, der forhåbentlig kan skabe 
flere studerende. Erhvervskandidatuddannelsen er ikke så nem at få godkendt, samt at få løst 
problematikken omkring, at de studerende samtidig skal have en ansættelse på 25 timer for at 
kunne være indskrevet. Ole Friis arbejder videre med denne problematik.  

- Dimissionsfest for BA-studerende (26. januar kl. 13.00). 
- Kommunal- og regions-valgs dækningen på Journalistik: På studiet har vi haft 250 studerende 

til at dække hele Fyn – det var en kæmpe produktion, og håndværksunderviserne lagde mange 
timer og engagement i projektet – ligesom de studerende.  
Vi kender ikke valgprocenten for de 18-24 årige, men der kommer svar til maj 2018.  

- Nye studenterrepræsentanter i Styrelsen og farvel til de gamle. Styrelsen siger tak til Søren Pors 
og Sarah Scheer for deres engagement og deltagelse i styrelsen i 2017. I 2018 byder vi 
velkommen til Naja Navntofte (BA, 3. semester) og Christina Yoon (BA, 3. semester).  

- Nye medarbejdere på centeret: Didde Elnif i ph.d.-ordning, Susanna Sommer på radio-området, 
Marianne Rathje på mediesprogs-området.  

 
 
3. Fyens Stiftstidendes Fellowship – proces og opslag 
 
Som nævnt på seneste Styrelsesmøde har Christian Jensen og Peter Bro været til møde med den Fynske 
Bladfond, hvor mulighederne for at fortsætte og udvikle aftalen omkring fellowshippet blev behandlet.  
Styrelsen godkendte markedsføringsannoncerne og annoncerings-processen.  
Til næste møde, hvor der skal vælges en ny Fyens Stiftstidende fellow, kommer der en 
observatør/forbindelsesofficer fra den Fynske Bladfond. Observatøren vil være med til at overvære 
valget af fellow. Peter Bro aftaler i samarbejde med den Fynske Bladfond, hvorledes dette skal foregå.  
Derudover skal konferencen for dette års fellow planlægges og markedsføres – konferencen afholdes i 
april/maj måned 2018. Peter Bro laver en indstilling til næste møde, hvor punktet diskuteres.  
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4. Center for Journalistiks 20 års jubilæum i 2018 – nyt, stort branche-initiativ 
 
Hvordan kan Center for journalistik bedst imødekomme journalistikkens og mediebranchens behov i 
de kommende år? Spørgsmålet er afsættet for dette dagsordenspunkt, og baggrunden er, at Center for 
Journalistik holder 20 års jubilæum i efteråret 2018. Men fremfor at bruge tiden på en klassisk 
reception, vil vi hellere bidrage til en tiltrængt fag-revolution. 

 
Derfor planlægger vi at etablere en ny enhed på centeret. Kald det en hub, kald det en R & D-afdeling 
eller noget helt tredje. Men spørgsmålet er, hvordan denne enhed bedst prioriterer energien og evnerne.  
 
Christian Elmelund-Præstekær lagde ud med baggrunden og forudsætningerne for ideen: Vi skal have 
sat SDU og Center for Journalistik på landkortet. Institut for Statskundskab har et højt niveau af 
forskning, en stor uddannelse/mange studerende og et stort forsknings- og branchenetværk.  
Vi kan få impact gennem de studerende, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, gennem 
efteruddannelse, gennem bidrag med forskning og udviklingsværktøjer – impact er mange ting, og vi 
skal også selv være med til at definere, hvad impact er.  
Vi skal accelerere noget af den forskning, samarbejdsrelationer og projekter vi har, ud i samfundet – og 
vi vil gerne have gode ideer til, hvordan sådan en impact enhed skal se ud. Der må meget gerne tænkes 
tværdisciplinært og få laboratoriet i spil her.  Det er oplagt at kunne kombinere viden og kompetencer, 
så vi kan komme bredere ud.  
 
 
Brainstorm:  
Esben Seerup lagde ud og spurgte: ”Hvad virker?”. Der bliver eksperimenteret en masse, men vi når ikke 
at samle op på projektet, og se hvad der virker? Det kunne være praktisk, hvis man kunne melde sig til 
et projekt, og blive knyttet til en kontakt, der kunne hjælpe med at analysere hvad der virker, og hvilken 
effekt det har. I branchen mangler vi noget speed i forhold til konkrete og relevante projekter, som kan 
tages i brug med det samme.  
Mange styrelsesmedlemmer var meget enige i dette.  
 
Erik Albæk mente, at meget af den forskning vi laver på nuværende tidspunkt, allerede har impact. Vi 
kan teste og have teoretiske forventninger og brug af metoder – og med dem, kan vi komme i en dialog 
med branchen, som vi ikke er på nuværende tidspunkt.  
 
Morten Skovsgaard så gerne, at vi kunne få mere indflydelse på branchen. Måske gennem en konference, 
hvor vi kunne samle store dele af branchen. Og vi kunne trække forskning fra omverdenen med til denne 
konference, så det også bliver internationalt.  
Christian Kierkegaard understreger også, at vi skal sikre den viden og det ry vi har fået på 
efteruddannelsesområdet. Vi skal forsøge at måle og følge op på effekten af efteruddannelse, så vi 
rammer helt præcist.  
 
Ralf Andersson og Anders Møller-Nielsen har haft god erfaring med ”online træning” fra deres 
journalistikkurser i Mellemøsten.  De vil gerne tænke videre den vej og være med til at udbyde kurser 
til journalister i Mellemøsten. Her er et stort marked, fordi det er svært og dyrt at få samlet og 
transporteret journalister ind og ud af landene. De onlinebaseret kurser skal kunne bruges i de 
pågældende lande via fx Adobe Connect, og give ECTS, som giver en akkreditering. Vi kan samarbejde 
med Mellemøststudier, da undervisningen nok skal være på arabisk.  
 



Referat til styrelsesmøde – Center for Journalistik  
 

3 
 

Anne-Marie Dohm savner mediemonitering – vi mangler viden om, hvordan vores medier og 
journalistikken udvikler sig.  
Derudover har vi en kæmpe udfordring i forhold til de unge, som vi også kunne konstatere i forhold til 
kommunalvalgs-projektet. Det er svært at lave kobling mellem unge, publicisme og journalistik – vi ved 
meget lidt om de unge – og lige om lidt er det dem vi skal udkomme til.  
 
Simon Torp understregede, at det er vigtigt at vi får det organiseret, så der kan frigøres ressourcer til at 
løfte opgaverne. Det skal være et middel til at frigøre potentiale og ressourcer. Det må ikke blive et 
privilege for de få. Vi skal få lavet et fagmiljø, som er stærkt nok, og internationale trends skal oversættes 
til dansk kontekst. 
 
Peter Bro og Christian Jensen forslog et samarbejde med SDU robotteknologi. På SDU har vi et 
styrkepunkt på robotforskning – det kunne også kombineres med journalistik, som kunne gøres til en 
offensiv fortælling.  
Laboratoriet skal også være inkubator, som kan være med til at frisætte de studerende, så de kan slå sig 
løs og skabe nye ideer og projekter.  
Samtidig ville det være sundt med fokus på nye genrer, så der ikke kun er fokus på nyheder.  
 
Christian Jensen afsluttede idefasen med at understrege, at der skal være afklaring af præmisserne for 
laboratoriet. Og når vi har fundet en model der fungerer, så skal vi fokusere på at få fat i mellemledelsen 
på mediearbejdspladserne. Det er der ting bliver flyttet, og der er et skrigende behov for det.  
Derudover er det afgørende, at vi holder fokusset på de unge som målgruppe – det er vigtigt, at vi som 
branche får knækket metoden til at formidle til dem.  
 
Det blev aftalt at ledere og medarbejdere ved Center for Journalistik arbejder videre med planerne – og 
i konsultation med mediebranchen og resten af universitet - og at vi samler op på tingene i forbindelse 
med næste Styrelsesmøde. 
 
5. Eventuelt 
Næste møde er tirsdag den 6. marts 2018, kl. 10.30-12.20 i Odense (måske Mediemuseet), og torsdag 
den 7. juni kl. 10.30-13.00 hos et af Styrelsesmedlemmerne (Danske Medier).  
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