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Forum Strategisk Udvalg, ToRS  

Møde afholdt 09.05.2022  

Sted Lok. 10.4.05  

Referent Tippe K.V. Eisner  

Til stede 

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

Arly Jacobsen (BAJ), Casper S. Wichmann (CW), Lucas Emil Zukunft 

(LZ), Niels V. Vinding (NV) Tippe K.V. Eisner (TE), Tim Møller 

Jørgensen (TMJ), Tobias Richter (TR) 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt.  

Ad 2) Opfølgning på sidste møde 

Følgende punkter var til opfølgning: 

• Vedr. Mål og handleplan, pkt. 4, tages op under Pkt. 3. på dette 

møde vedr. ToRS’ Mål og Handleplan 2023-2026. 

• Vedr. KulturKurser, pkt. 5 på sidste møde: Udviklingen af 

KulturKurser kommer på som specifik aktivitet i handleplan 

2023.  

• Vedr. SoMe, pkt. 6 på sidste møde: Intet nyt vedr. eventuel 

podcast-indsats. Der følges op på dette, når der er nyt på området.  

Ad 3) ToRS Mål- og handleplan 2023-2026 

Udvalget blev orienteret om processen for handleplansarbejdet i 

2022. Forud for mødet var udvalget blevet bedt dels, om at overveje, 



 

SIDE 2 AF 3 hvordan vi kan formidle mål- og handleplaner så det bliver mere 

tilgængeligt og konkret for alle medarbejdere, jf. opfølgningspunkt 

fra sidste møde, og dels at overveje konkrete input til handleplan 

2023, med afsæt i ToRS’ målplan 2023-2026. 

Udvalget kom med flere bud på en mere tilgængelig og konkret 

måde at præsentere mål- og handleplaner på, fx i form af en 

læsevejledning i starten samt grafik/illustration af målene og 

hvordan planerne udfolder elementerne af disse. Udvalget gjorde 

dog også opmærksom på at instituttet skal være bevidste om, at det 

evt. kan betyde at der skal afsættes ekstra ressourcer til dette. 

Ift. konkrete inputs til handleplan 2023, har Strategisk Udvalg 

primært fokus på aktiviteter, der vedrører formidling og 

omverdensrelationer (jf. pkt. 3 i målplanen, der vedrører 

samfundsengagement). Udvalget frembragte adskillelige konkrete 

inputs, der alle er noteret og overleveret til handleplansudvalget. 

Fælles for alle forslag påpeger udvalget dog, at instituttet skal være 

opmærksomme på formålet med instituttets aktiviteter, der vedrører 

formidling og omverdensrelationer (fx brobygning, 

myndighedsbetjening, KulturKurser m.fl.). Uanset om formålet er 

mhp. rekruttering, synlighed/formidlingspligt eller som mulig 

indtægtskilde til instituttet, bør der ligeledes være rettet 

opmærksomhed på brugen af ressourcer rent personalemæssigt, da 

det er de samme medarbejdere, der skal levere ind til alle aktiviteter. 

Endvidere kræver de ofte også en vis grad af administrativ 

understøttelse. I forlængelse af disse bemærkninger, er et konkret 

bud på en aktivitet til handleplanen en større institutionel 

opmærksomhed på brug af ressourcer på omverdensrelationer.  

Udvalget foreslog ligeledes at man i større grad får de studerende 

inddraget og aktiveret ift. instituttets omverdensrelationer. Det er 

dog en udfordring at studentermassen er dynamisk, og derfor svært 

at forankre sådanne aktiviteter. Et konkret forslag er, at italesætte det 

som tradition allerede fra studiestart. SN-repræsentanten vil forhøre 

sig blandt de forskellige studiefora om der her er bud på, hvordan 

det kan gribes an ift. forankring. 

Ad 4) ToRS’ aftagerpanel 

Udvalget traf beslutning om at vente med en udvidelse af 

aftagerpanelet, indtil der er data tilgængelig vedr. hvor vores 

kandidater kommer i job. Lige nu afventes udvalgsarbejdet i 

forbindelse med uddannelseslandskabet på Det Humanistiske 

Fakultet, hvor aftagerpaneler også forventes at indgå. 

Udvalget påpeger i øvrigt at udvidelsen af panelet i større grad kunne 

have fokus på vores aftagere end vores uddannelser, og man kunne 

evt. vælge at fokusere på at hverve medlemmer, der repræsenterer 

https://kunet.ku.dk/om-ku/temaer/strategi-p%c3%a5-hum/Dokumenter%2020232026/ToRS-m%c3%a5lplan-2023-26.pdf


 

SIDE 3 AF 3 vores største aftagerområder. Dertil indkom div. konkrete forslag til 

det fremtidige arbejde i Aftagerpanelet, fx at Aftagerpanelet bidrager 

med konkrete inputs til, hvordan undervisere/uddannelser klæder 

vores kandidater bedre på ift. brug af kompetencer på 

arbejdsmarkedet – dette evt. via bidrag til studieordninger samt via 

seminar for undervisere.  

Det oplyses i øvrigt at der planlægges en karrierefestival i E22 på 

tværs af Humaniora, der koordineres via AC-vejlederne. 

Ad 5) Evt.  

• Der skal vælges et nyt medlem til strategisk udvalg, der 

repræsenterer Mellemøststudier, da Niels Valdemar Vinding 

overflyttes til Teologi og derfor træder ud af udvalget. Stor tak til 

Niels for hans indsats og gode inputs til udvalget og dets arbejde. 

AH/Ledelsen følger op på valg af nyt medlem med start i E22. 

• Der blev på sidste møde under eventuelt opfordret til, at ToRS 

bidrager til (mere) viden om bl.a. baggrunden for den nuværende 

krise ml. Ukraine og Rusland og om, hvordan de 

omkringliggende lande/regioner forholder sig til det, der sker. 

Dette har indtil videre resulteret i tre afholdte seminarer i løbet af 

foråret – det sidste planlagt at de studerende på Østeuropastudier. 

Dertil har andre institutter på fakultetet taget konceptet til sig, og 

der er blevet afholdt div. seminarer på tværs af fakultetet. 
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