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Referat af styrelsesmøde for Center for Journalistik 
Onsdag den 21. juni, kl. 09.30-12.00, hos Politiken, Rådhuspladsen 37. 
 

Deltager: Christian Jensen, Peter Bro, Bente Johannesen, Tine Johansen, Esben Seerup, Ralf Andersson, 
Morten Skovsgaard, Sarah Scheer, Christian Elmelund-Præstekær, Simon Torp, Pernille Seier.  

Afbud: Anders Møller-Nielsen, Ole Friis, Anne-Marie Dohm, Erik Albæk, Christian Kierkegaard, Søren Pors. 

1. Velkomst – og præsentation af Politiken 
Christian Jensen bød styrelsen velkommen til Politiken, hvor mødet blev holdt i det traditionsrige 
hjørnekontor. Christian fortalte om Politikens fortid, nutid og mulige fremtid. 
 

2. Korte statuspunkter fra centeret 
- Optagelsesproces for BA´ere og cand. mag.´ere: 

Peter orienterede om, at optagelsesprocessen er ændret, således at alle ansøgere inviteres til 
optagelsesprøve, såfremt at de opfylder adgangskravene – hvorimod alle ansøgere tidligere skulle 
igennem en første sorteringsrunde på baggrund af en motiveret ansøgning. Alle bliver nu inviteret 
direkte til prøven, men der skal stadig indsendes en motiveret ansøgning. Den blive nu bare brugt i 
forhold til de ansøgere, som klarer prøven bedst og dermed bliver inviteret til samtale-runden. 
 

- Første dimissionsfest for cand. mag.´ere 
Den 25. august 2017 afholdes der dimissionsfest for den første årgang cand.mag.´ere. Det er en 
uddannelse, som Styrelsen har været med til at udvikle, og nu er første årgang færdige denne 
sommer. Pierre Collignon – efterårets fellow på centeret - er festtaler. Styrelsen er meget velkomne 
til at deltage i denne begivenhed.  
 

- Medie- og demokrati-projektet på Fyn 
Peter Bro og Esben Seerup fortalte om projektet ”Stem – eller luk røven!” - det er arbejdstitlen på 
det hidtil største demokratiprojekt for at få unge til at stemme til kommunalvalget. Til efteråret 
bliver 12.000 fynske gymnasieelever en del af kampagnen, der har som mål, at 80 procent af de 
unge i alderen 18-25 år stemmer til november. Samarbejdet består af alle fynske gymnasier, 
Syddansk Universitet, DR Fyn, TV2 Fyn, Fyens Stiftidende / Fyns Amts Avis, DR Nyheder og TV 
2/Nyhederne. Det betyder, at demokrati-projektet bliver en del af pensum i en række dansk-, 
samfundsfags- og mediefagsklasser i efteråret. Og samtidig vil der på alle gymnasier for eksempel 
blive oprettet ”korrespondent”-korps, som journaliststuderende fra Syddansk Universitet vil træne. 
 

- Fellowordning og fondsstøttet udvikling 
Christian Jensen og Peter Bro har møde med Troels Mylenberg og Tage Koed Madsen, formand for 
Den Fynske Bladfond, om det fremtidige samarbejde i forbindelse med Fyens Stiftstidendes 
fellowordning, samt omkring fondsstøttet samarbejde i fremtiden, herunder fx Erhvervs Ph.d.  
 

- Nye medarbejdere på centeret: Pierre Collignon (fellow), Susanna Sommer (radio) og Rasmus 
Rønlev (mediesprog).  
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3. Reform af BA-uddannelsen 
 
A. Baggrunden for ændringer – udfordringer og udviklingsmuligheder 

Hvert styrelsesmedlem blev bedt om at udpege tre vigtige pejlemærker for fremtidens journalistiske 
grunduddannelse og give en kort, mundtlig begrundelse herfor under styrelsesmødet. Dette arbejde 
danner forlæg for centerets udviklingsseminar i august, hvor den endelig plan aftales. 

Emnerne som blev fremlagt, så således ud:  

1) Akademisk viden/metode. 
2) Bedre integration mellem håndværk og de akademiske fag.  
3) Tilpas håndværksundervisningen med den digitale virkelighed. 
4) Refleksion over journalistikkens position.  
5) Plads til nyskabelse. 
6) Rekruttering: Der skal være diversitet i udvælgelsen af de studerende. Passe på med at udvælge en 

for homogen gruppe.  
7) Nye undervisningsformer; fx e-læring, flipped classroom. 
8) Globalt udsyn; fx rekruttering, fag osv. 
9) Digital dannelse. 
10) Journalistikkens rolle/faktatjek. 
11) Diversitet i kildevalg.  
12) Forståelse for flere medieplatforme. 
13) Respekt for faglighed. 
14) Forståelse for økonomi, statistik mv.  
15) Niche 
16) Dannelse 
17) Erkendelsesteori. 
18) Platforms neutralitet. 
19) Reportagen; det virkelig liv – herunder ”det hurtige vs. det langsomme”.  
20) Journalistik for børn og unge.  
21) Journalistik er mere end bare nyheder – flere genrer.  
22) Tværmedial. 
23) Praktik for medarbejdere.  

B. Diskussion om og prioritering af fremtidige pejlemærker for grunduddannelsen 

Emnerne førte til en god diskussion, hvorunder det blev klart, at nogle forslag var i højere kurs end andre. 
Herunder var der blandt andet mange, som talte for digitalisering, dannelse, brugen af universitetsviden og 
– tilgang. Simon Torp og Peter Bro gav forskellige udlægninger af, hvordan de mange emner kunne samles 
under nogle hovedkategorier. Herunder at udviklingsarbejdet med BA-uddannelsen skulle have et fokus på: 
former (væk fra kun nyheder), formater (tænke skrift, lyt, billede mv. sammen), forskningsafsæt (at BA-
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uddannelsen ligger på et universitet), formidlere (at undervisere skal udvikle sig også) og rekruttering (at 
sikre stærke ansøgere med forskellige baggrunde). 

Styrelsen takker Christian Jensen for et godt møde og for at byde styrelsen så fint velkommen på Politiken.  

4. Eventuelt 

Næste møde er den 18. september, kl. 11.00-12.20 på SDU. 
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