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M Ø D E R E F E R A T  29. SEPTEMBER 2022 

Forum Strategisk Udvalg, ToRS  

Møde afholdt 28.09.2022  

Sted Mødelokale 10.3.28  

Referent Tippe K.V. Eisner  

Til stede 

Annika Hvithamar (AH), Jesper Nielsen (JN), Anna Krakus (AK), Brian A. 

Jacobsen (BJ), Casper S. Wichmann (CW), Joakim Parslow (JP), Lucas 

Emil Zukunft (LZ), Marie H. Roesgaard (MR), Tippe K.V. Eisner (TE), 

Tim Møller Jørgensen (TJ), Tobias Richter (TR), Trine Brox (TB) samt 

Christophe Helmke. 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt.  

Ad 2) Velkommen til nye medlemmer 

Velkommen til Joakim Parslow, der indtræder som nyt medlem 

repræsenterende Mellemøststudier. 

Ad 3) Opfølgning på sidste møde 

Følgende punkt var til opfølgning:  

Pkt. 3 vedr. ToRS’ Handleplan 2023 ift. opfølgning på, hvordan vi i 

større grad får de studerende inddraget og aktiveret ift. instituttets 

omverdensrelationer. Der blev i udvalget talt om hhv. fordele og 

ulemper ved at have de studerendes aktiviteter forankret hos en 

administrativ medarbejder.  



 

 

SIDE 2 AF 3 Det blev besluttet at studienævnsrepræsentanten (LZ) tager det med 

som et punkt på et møde i Studienævnet for her, at forhøre sig blandt 

de andre studenterrepræsentanter mhp. gode ideer. Efterfølgende 

tages det op igen i Strategisk Udvalg til næste møde d. 24.11.22. 

Punktet tages op igen på næstkommende udvalgsmøde. 

Ad 4) Udvikling af formidlingsprodukter 

Fra Handleplan 2023, pkt. 3.1.1: Udvikling af formidlingsprodukter 

(”ToRS-Merch”) ifm implementering af Fællesskab på Tværs-

indstillinger. Udvalget blev af JN præsenteret for den konkrete idé 

om ToRS-merchandise, mhp. nedsættelse af underudvalg til at 

arbejde videre med udviklingen af dette. Christophe Helmke deltog 

på mødet til dette punkt, da han vil stå for den grafiske del af 

arbejdet. Forslag fra udvalget til konkrete produkter: kort, poster, 

kop eller mulepose. Gerne med QR-kode tilføjet, der linker til ToRS' 

hjemmeside. Underudvalget får til opgave at udvikle koncept og 

design (herunder udvælge skriftsystemer samt ord eller sætninger). 

Vigtigste faktor er at så meget som muligt af ToRS er repræsenteret 

heri. I første omgang afsættes budget til produktudvikling. 

Underudvalg nedsat: Christophe Helmke, Marie H. Roesgaard og 

Joakim Parslow. Tippe Eisner tilknyttes som administrativ 

understøttelse. TE indkalder underudvalget til første møde. 

Underudvalget præsenterer koncept og design på næste 

udvalgsmøde. 

Ad 5) ToRS’ fællesarealer 

Endnu en implementering af Fællesskab på Tværs-indstillingerne er, 

at det er besluttet, at ToRS trænger til en opgradering af 

fællesarealerne. Der er blevet tildelt instituttet DKR. 250.000 til at 

forny fællesområderne - fx gangarealer, mødelokaler, vægge, 

glasmontre til præsentation af udgivelser mm. Der nedsættes et 

underudvalg (forankret i ToRS' samarbejdsudvalg), hvor alle med 

interesse kan tilmelde sig – dette annonceres på næstkommende 

infomøde. Et konkret forslag fra strategisk udvalg er gerne at 

udsmykke med kunst, håndværk og artefakter fra de områder, ToRS' 

uddannelser dækker. Til at indhente ideer fra alle ToRS' ansatte 

foreslåes evt en kahoot under et infomøde. Endvidere er det i 2023 

10 år siden ToRS flyttede ind på Sdr. Campus og det foreslås derfor, 

at de opgraderede fællesområder indvies med en fernisering og 

samtidig fejring af ToRS' 10 år på Sdr. Campus. 

Ad 6) ToRS’ aftagerpanel 

Der årlige Aftagerpanelmøde afholdes d. 27.10.2022 – fra TORS 

deltager AH, JN, SN-formand samt uddannelsesledere. Det 

overordnede emne for mødet bliver Humanioras uddannelses-

landskab. 



 

 

SIDE 3 AF 3 Ad 7) Evt. 

• Ift. aktuelle ideer og situationer er der netop afholdt seminarer om 

hhv. urolighederne i Iran og klimanød i Pakistan. 

Opfordring fra dekanatet om at ToRS afholder 2-3 seminarer her 

i løbet af E22 om aktuelle emner. Forslag indkommet fra udvalget 

er, under overordnet titel a' la "Verden om X":  

o Højrenationalisme i EU/Europa (i samarb. med EnGeRom) 

o Klima/Katastrofer 

Som boblere endvidere: 

o Valg i Tyrkiet (F23) 

o Opfølgningsseminar vedr. krigen i Ukraine – denne gang 

med deltagelse af forskere fra Ukraine 

o Konflikten ml. de ortodokse kirker i Ukraine og Rusland 

o Arbejdsmiljø i Folkekirken 

o Sprog – evt. genbrug af vores nuværende brobygningsemne, 

"Sprognøgler - en åbning til verden” 

 


	Til stede
	Dagsorden

