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Forum  Strategisk udvalg  

Møde afholdt  5. november 2019 kl. 13:00-15:00  

Sted  Lokale 10.4.05  

Referent  Tippe K.V. Eisner  

Til stede  

Annika Hvithamar (AH), Charlott Hoffmann Jensen (CHJ), Ingolf Thuesen 

(IT), Lars Højer (LH), Maria Munnecke (MM), Marie H. Roesgaard (MR) 

Rasmus C. Elling (RE), Tine Roesen (TR) og Tippe Eisner (TE).  

Dagsorden  

Ad 1)  Godkendelse af dagsorden og valg af referent til onsdagsmøde 

Dagsordenen er godkendt. Referent på onsdagsmødet er MR. 

Ordstyrer er CHJ.   

Ad 2)  Opfølgning på sidste møde  

Se under pkt. 3: Udpegning til udvalg  

Se under pkt. 4. Opfølgning på ToRS' strategiske handleplan for 

2018/2019  

Ad 3)  Udpegning til udvalg  

Notatet godkendes med mindre rettelser.   

To medlemmer forlader udvalget, således at der er plads til at to 

nye kan indtræde pr F20.  

Indtil videre vil de to TAP-medlemmer (som hhv. medlem og 

suppleant), skiftes til at deltage på møderne.  

Det annonceres i ToRSnyt, at der nu kan bydes ind på de to ledige 

pladser i udvalget, inkl. notatet om udpegning til udvalget.  
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Der efterlyses i øvrigt repræsentation af institutadministrator (IA) 

samt studienævn i udvalget. IA kommer fremadrettet til at deltage, 

som en naturlig del af ledelsesteamet (LT). TE laver skriv til 

ToRSnyt.  

Ad 4)   Opfølgning på ToRS' strategiske handleplan for 2018/2019  

  Fastsættelse af nye mål- og delmål for 2020 til strategiens 

handleplan er udsat til E20. I stedet laves en statusrapport til januar 

2020, hvor handleplanens delmål for 2019 gennemgås. På mødet 

var derfor en gennemgang af handleplanens mål- og delmål for 

2018/2019 ift. hvor langt vi er med de enkelte mål- og delmål.  

Ad 5)  ToRS’ aftagerpanel  

  Vi afventer det afsatte beløb til aftagerpanelet i budgettet, før 

yderligere arrangementer planlægges.  

Jf. ønsker fra panelets medlemmer er ét møde årligt fint. Derudover 

dog meget gerne deltagelse i fagspecifikke arrangementer og 

undervisning, alt afhængigt af det enkelte medlems ressourcer. 

Opfordring til på fagene at medtænke panelets medlemmer i 

undervisning, cases m.m.  

AH udarbejder notat vedr. brugen af panelets medlemmer (samt 

andre), som cases til brug i undervisningen.  

Ad 6)  Aktuelle ideer og situationer i verden  

  Et ToRS-i-Verden-seminar vedr. ”Oprør” til afholdelse E19/primo 

F20. Evt. med inddragelse af andre institutter og /eller udefra.  

Seminaret afholdt d. 13/11-2019.  

Ad 7)  Meddelelser  

• Orientering om arbejdsmiljø – resultaterne fra APV’en (både for 

VIP og TAP) resulteret i ”Fællesskab” som et overordnet tema. 

Mere om dette på NyToRS-kuren i januar 2020  

• Orientering om samarbejdet med BISU i Kina – udveksling af 

hhv. 40 danske og 40 kinesiske studerende.  

• Orientering om formidlingens dag – program for Formidlingens 

dag d. 15.11.2019 er udsendt. HUM KOM vil stå for en  

workshop vedr. Communicate your research.  

• IT møde med dekanen vedr. fem parallelle sommerskoler i 

2020. Flere endnu på programmet for 2021.   

• IT/ToRS indkaldt til møde (sammen med Engerom) vedr. 

tolkecertificering.  

Ad 8)    Evt.    

Der skal udpeges et medlem fra strategisk udvalg til at deltage i 

planlægningen af ToRS-seminaret i januar 2020.  
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