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M Ø D E R E F E R A T  25. NOVEMBER 2020 

Forum Strategisk udvalg  

Møde afholdt 24.11.2020  

Sted Zoom og lok. 10.3.28  

Referent Tippe K.V. Eisner  

Til stede 

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

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

Rasmus C. Elling (RCE), Tea Sindbæk Andersen (TSA), Tim Møller 

Jørgensen (TJ), Tippe Eisner (TE), Tobias Richter (TR) 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt.  

TSA refererer på onsdagsmødet d. 25/11. 

Ad 2) Opfølgning på sidste møde  

- Ny KA i Asienstudier afventer fortsat ministeriets godkendelse. 

- Ny studieordning for KA Østeuropastudier i samarbejde med 

Lunds Universitet er fortsat i proces. Når aftalen er på plads, 

kan den forhåbentlig inspirere til andre samarbejder på tværs af 

universiteter i de nordiske lande. 

- Endelig godkendelse af kommissoriet - se pkt. 3. 

Ad 3) Udvidelse af udvalget 

Det nye kommissorium godkendes og er endeligt vedtaget af 

udvalget. 

Studienævnet har valgt studenterrepræsentant samt suppleant. 



 

 

SIDE 2 AF 3 Udvalget er således udvidet med studenterrepræsentation, der 

deltager på møderne med start i 2021. 

TSA og RCE ønsker begge at trække sig fra udvalget. Vi takker 

dem for deres store indsats i udvalget de sidste par år!  

Det betyder således, at der skal vælges to nye repræsentanter fra 

hhv. Mellemøststudier og Østeuropastudier. Uddannelsesklyngerne 

vælger selv deres repræsentant. 

AH/JN orienterer om dette til relevante uddannelsesledere. 

Ad 4) ToRS’ hjemmeside og SoMe 

Underudvalget har afholdt første møde med deltagelse af Rune 

Syberg, Kommunikationschef på HUM. Vigtigste pointe er, at vi er 

skarpe på hvem vi kommunikerer til og at kommunikationskanal 

bør vælges ud fra målgruppe og formål. 

Hjemmesiden er underlagt KU’s kommunikationsstrategi med bl.a. 

ensartethed på hjemmesiderne. Vi kan dog fx selv bestemme, 

hvilke nyheder eller historier, der fremvises i forsidebanneret. Vi 

skal være obs på, at det er bedre at fokusere på langtidsholdbare 

bannerhistorie, frem for hyppige historier. HUMKOM kan bl.a. 

bistå med journalister samt til at skabe synergi imellem de 

forskellige kommunikationskanaler. 

Ift. SoMe-kanaler er det besluttet, at vi forsøger os med ToRS-

profiler på hhv. Twitter og LinkedIn. Forud for oprettelse af disse 

ToRS-SoMe-profiler, vil alle VIP’ere blive tilbudt et kursus i 

brugen af og kommunikation via disse medier i starten af 2021. 

VIP’ere i underudvalget vil forsøgsvis fungere som superbrugere.  

Udvalget finder det vigtigt at pointere, at deltagelse i instituttets 

SoME-profiler er frivillig.  

TE indhenter tilbud på kursus i SoMe ved ekstern ekspert. 

Underudvalget informerer, når det er muligt at tilmelde sig kurset. 

Underudvalget udarbejder kommunikationsårshjul med SoMe-

stafet samt retningslinjer for takeovers af SoMe-kanaler. 

Ad 5) Samarbejdsaftale med Rysensteen Gymnasium revideres 

Den nuværende aftale blev gennemgået og debatteret. Enighed i 

udvalget om at fortsætte samarbejdet, dog med fokus på frivillighed 

blandt de VIP’ere, der deltager.  

Udvalget opfordrer til, at en eventuel ny samarbejdsaftale bør 

modificeres ift. samarbejdsområder samt fokus på ligeværdighed i 

ressourceanvendelse med genindførsel af betaling for ydelser, hvor 

en væsentlig skævhed mellem parternes ressourceforbrug, taler for 

dette. 

Nuværende aftales samarbejdsområder er i indeværende studieår 

svære at leve op til grundet Covid-19-restriktioner. Der bliver 

måske mulighed for, at nogle vil kunne afvikles i foråret 2021.  

Der opfordres til brobygningsaftaler med flere gymnasier. 



 

 

SIDE 3 AF 3 JN orienterede i øvrigt udvalget om kommende tiltag vedr. 

brobygningsarbejde med Gymnasieskolen mere generelt, bl.a. et 

nyt format (online) samt nyt tema for oplæg, der kan tilbydes 

interesserede gymnasieskoler/-klasser/-udvalg, der ønsker at høre 

om ToRS’ uddannelser. Der vil på et af udvalgsmøderne i næste 

semester være et særskilt punkt vedr. brobygning. 

Ad 6) ToRS’ Årbog 

Udvalget har debatteret årbogens formål og format, men er ikke 

kommet frem til en endelig beslutning. Punktet tages derfor op igen 

på næste møde i udvalget.  

AH følger op med HUM KOM vedr. brug af ressourcer på at bistå 

ToRS med udformningen af årbogen. 

Ad 7) ToRS’ aftagerpanel 

Der er ophængt en planche i køkkenet på 3. sal med en oversigt 

over panelets medlemmer. Der er igangværende indsamling af kort 

prosatekst, om hvad de enkelte medlemmer kan bidrage med og 

samarbejde om. Dette vil på sigt være tilgængeligt på ToRS’ 

hjemmeside. 

Vi har haft en erhvervspraktikant i 4 uger, der har arbejdet med 

praksisinddragelse, herunder indsamling af cases fra nogle af 

Aftagerpanelets medlemmer. 

Ad 8) Aktuelle ideer og situationer i verden 

TSA: Bulgarien anerkender Nordmakedoniens uafhængighed, men 

forlanger navneændring af Nordmakedoniens sprog. 

Ad 9) Meddelelser 

Intet til punktet 

Ad 10) Evt. 

Intet til punktet 

 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/aftagerpanel/
https://tors.ku.dk/ominstituttet/aftagerpanel/
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