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M Ø D E R E F E R A T  7. OKTOBER 2020 

Forum Strategisk udvalg  

Møde afholdt 06.10.2020  

Sted Online via Zoom  

Referent Tippe K.V. Eisner  

Til stede 

Annika Hvithamar (AH), Jesper Nielsen (JN), Lars Højer (LH), Maria 

Munnecke (MM), Marie H. Roesgaard (MR), Margit Warburg (MW), 

Rasmus C. Elling (RCE), Tippe Eisner (TE), Tobias Richter (TR), og Anna 

Krakus (suppl. for Tea Sindbæk Andersen) 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder samt af referent 

til onsdagsmøde 

AH er mødeleder, TE refererer på onsdagsmødet. 

Fremover er det sekretæren for udvalget, der refererer på 

onsdagsmøderne, samt AH der fast er mødeleder. 

Ad 2) Opfølgning på sidste møde  

- Ny studieordning for KA Østeuropastudier i samarbejde med 

Lunds Universitet er stadig i proces. 

Præsenteres for udvalget, når aftalen er på plads. 

- Ny KA for Asienstudier: Er fortsat i proces. Der afventes 

endelig godkendelse fra Styrelsen i løbet af november. 

- Fakultetets målplan er endeligt vedtaget. 

- ToRS’ aftagerpanel afholder møde d. 07.10.2020.Vi udskyder 

derfor opfølgningspunktet til et senere møde i strategisk udvalg. 



 

 

SIDE 2 AF 3 Mødet med panelet vil primært omhandle praksisinddragelse, 

og der vil blive arbejdet med udarbejdelse af cases til 

undervisningsbrug. Dette er allerførste skridt i arbejdet med 

praksisinddragelse. Der vil blive tilknyttet en 

virksomhedspraktikant, der skal være med til at udvikle på 

cases samt kontakt til aftagere.  

Udvalgsmedlemmer efterspørger fremsendelse af de helt rå 

cases (før om-/tilskrivning) til brug som inspiration. TE følger 

op på dette. 

Ad 3) Forslag til kommissorium for udvalget 

Forslag til kommissorium er forelagt udvalget. Det pointeres, at 

udvalgets kerneopgave primært er at foreslå og diskutere nye 

strategiske tiltag indenfor særligt formidling og i samarbejde med 

eksterne samarbejdspartnere, snarere end interne. 

Udvalget bakkede op om at forsøge med et bredt udvalg det næste 

års tid, og derefter evaluere på, hvordan det fungerer. Udvalget skal 

være så repræsentativt som muligt og medlemmer udpeges for en 

3-årig periode. Uddannelsesklyngerne udvælger hver en 

repræsentant. SN høres ad om de årligt vil indstille en studerende 

til at indgå i udvalget. Udvalget fandt det ikke nødvendigt med TR-

repræsentation, på grund af Strategisk Udvalgs fokus på formidling 

og omverdensrelationer, men så gerne AR-repræsentation samt at 

der nedsættes ad hoc underudvalg med deltagelse af andre end 

Strategisk Udvalgs medlemmer. Udvalget har peget på, at det er 

nok at afholde møde to gange pr semester, da der også skal være tid 

til eventuelle underudvalgs arbejde. 

Udkast til kommissoriet rettes til jf. ovenstående og medsendes 

referatet til udvalgsmedlemmerne. 

Ad 4) Strategiens handleplan - mål- og delmål for punkt 6.3: 

Samarbejde og samfundsengagement – nationalt og globalt 

Udvalget gennemgik nyeste mål- og delmål, og AH orienterede om 

status på de enkelte delmål. AH pointererede, at grundet øget 

arbejdsbelastning pga. COVID-19, vil nogle delmål først blive 

prioriteret igangsat i det nye år. Dette gælder bl.a. de tre 

onlineforelæsninger om aktuelle emner og brobygningsarbejdet. 

Arbejdet med en mere dynamisk hjemmeside er så småt i gang, 

bl.a. i samarbejde med fakultetets kommunikationsafdeling. Dette 

gælder også ToRS’ tilstedeværelse på SoMe. Udvalget anbefaler, at 

arbejdet med de to delmål tænkes sammen, og der blev nedsat et 

underudvalg, der arbejder videre med dette. Underudvalget er AH, 

RCE og TE fra udvalget samt VIP-repr. Anna Krakus og Brian 

Arly Jacobsen.  

Underudvalget mødes før næste møde i strategisk udvalg. TE 

indkalder til dette. 



 

 

SIDE 3 AF 3 Ift. øget outreach til strategiske samarbejdspartnere, vil 

KulturKurser varetage denne opgave. KulturKursers primære fokus 

vil i øvrigt fremover primært være at brande ToRS, men 

kursusvirksomheden fortsætter som hidtil. 

ToRS medvirker i udviklingen af KUs policy-center med deltagelse 

af Ravinder Kaur, 

Ad 5) ToRS’ Aftagerpanel 

På et tidligere møde i strategisk udvalg kom udvalget med inputs 

bl.a. til hvordan der kan skabes en mere direkte kontakt mellem 

Aftagerpanelets medlemmer og de enkelte uddannelser. Mange af 

disse inputs er allerede taget i brug, eller er godt undervejs, som fx 

uddannelsesledernes deltagelse på mødet med aftagerpanelet.  

Vi mangler fortsat at få dækket alle fagområder på ToRS, så det er 

stadig en overvejelse om panelet skal udvides yderligere. Dette 

tages op ved senere lejlighed. 

Se i øvrigt noter under pkt. 2 vedr. opfølgning på sidste møde. 

Ad 6) Aktuelle ideer og situationer i verden 

MR: COVID-19 fylder så meget hos os alle, at næsten alt andet 

drukner og man overser derfor nemt bl.a. div. konflikter, der pågår 

rundt om i verden. 

Ad 7) Meddelelser 

Ingen meddelelser. 

Ad 8) Evt. 

- Traditioner på ToRS: gode traditioner som ToRS-seminar og 

julefrokost fortsættes naturligvis. Pga. COVID-19 er 

julefrokosten i år dog aflyst, og det er stadig uvist mht. 

afholdelse af ToRS-seminaret. Ledelsen modtager derfor meget 

gerne ideer og inputs til at skabe god sammenhængskraft på 

ToRS. 

- ToRS’ årbog: Formatet på årbogen bør tages op til revision. 

Dette tages op som særskilt punkt på næste møde i udvalget. 
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