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Forum Strategisk udvalg  

 

Møde afholdt 10. februar 2020  

Sted Lokale 10.4.05  

Referent Tippe K.V. Eisner  

Til stede  

Annika Hvithamar (AH), Ingolf Thuesen (IT), Lars Højer (LH), Maria 

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

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 LH.  

Ad 2) Opfølgning på sidste møde 

Se under pkt. 3: Velkommen til de nye medlemmer 

Se under pkt. 7: ToRS’ aftagerpanel 

Ad 3) Velkommen til de nye medlemmer 

Velkommen til udvalgets tre nye medlemmer: Margit Warburg 

(VIP-repræsentant), Tobias Richter (VIP-repræsentant) og Tim 

Møller Jørgensen (ledelsesrepræsentant). 

Ad 4) Årshjul for Strategisk Udvalg 

 Jf. notat vedr. udpegning til udvalget er det besluttet, at der 

fremover skal udarbejdes et årshjul for udvalget.  
TE laver udkast til årshjul for udvalgets faste punkter og 

fremlægger på næste møde. 



 

 

SIDE 2 AF 3 Ad 5) Orientering om Kulturarvsinitiativer 

 IT orienterer udvalget om tanken bag at formalisere alle 

kulturarvsstudier og undervisningsaktiviteter under en 

centerparaply, ”Carsten Niebuhr Center for Multi-Cultural 

Heritage” (CNC). Udvalget bakker op om dette, da platformen for 

initiativet allerede eksisterer i form af CNC. Der gøres fra 

udvalgets side bl.a. opmærksom på dels at tænke alle ToRS’ 

områder med, og dels at være obs. på resurser ifm. fx arkivplads 

(fysisk såvel som digital), administration samt forsvarlig 

opbevaring af materielle effekter.  

IT forbereder information, der kan udsendes til hele instituttet samt 

indkalder til opstartsmøde.  

Ad 6) Orientering om KulturKurser.dk’s aktiviteter i 2019 

 Orientering om udviklingen af antal indgåede aftaler for 

KulturKurser.dk i perioden 2006-2019 samt udviklingen af 

omsætningen fra 2015-2019. I strategien for KulturKurser.dk er der 

en økonomisk målsætning om min. 10% stigning i omsætningen 

for 2019 og denne er overholdt. Med udgangen af 2021 er der et 

mål for en årlig omsætning på DKR 500.000,- 

 Endvidere blev udvalget orienteret om arbejdsopgaver ifm. 

udvikling og drift af medfølgende udstillinger/billedbaggrunde til 

div. oplæg el.lign. På baggrund heraf er det besluttet, at der 

fremadrettet i udvalget tages beslutning ad hoc ifm. evt. brug 

og/eller udvikling af udstillinger/ billedbaggrunde. 

Ad 7) ToRS’ aftagerpanel 

 Oplæg v. AH vedr. strategisk brug af aftagerpanelets medlemmer 

med efterfølgende diskussion. Nuværende panelmedlemmer vil 

meget gerne bruges aktivt som resurse for uddannelserne på ToRS, 

bl.a. til sparring om humanistiske kompetencer og som led til 

omverdenskontakt. Udvalget diskuterede, hvordan vi kan blive 

bedre til at inddrage panelet, og der kom forslag som 

bedre/tidligere inddragelse af casebaserede projekter i 

undervisningen, tydeligøre overfor VIP’erne hvem medlemmerne 

er og hvad de kan bidrage med, samt bedre kommunikation mellem 

aftagerpanelet og VIP’ere/de enkelte uddannelser.  

AH og TE følger op på de mange inputs. 

Ad 8) Aktuelle ideer og situationer i verden 

 Der blev foreslået temaer som fx ”Virus” og ”OL”, dog ingen 

konkrete beslutninger. Udvalget minder om, at alle på ToRS er 

velkomne til at komme med forslag til aktuelle temaer, der kunne 

være relevante for et ToRS-i-verden-seminar. 

Ad 9)  Meddelelser 

- Rektor deltager i undervisningen af videnskabsteori d. 11/2-20. 



 

 

SIDE 3 AF 3 - Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) v. 

Danmarks Frie Forskningsfond består i dag af 12 medlemmer – 

i 2021 skal seks af rådsmedlemmerne udskiftes, dvs. seks nye 

indstilles til rådet. Endvidere skal ét af de nuværende to 

medlemmer repræsenterende historie erstattes med et medlem 

indenfor digitalisering. 

Ad 10)  Evt. 

- Høring vedr. revidering af målplanerne for strategi 2021-23: 

Ledelsen på instituttet har gennemgået målplanen og foreslået 

nogle få ændringer. Ved revidering af strategiens handleplaner 

senere på året (E20), vil der evt. kunne ses på målplanerne igen. 

Ændringerne i målplanen er gennemgået på mødet og Strategisk 

udvalg godkender ændringerne uden yderligere kommentarer.  

- Brobygningsaktiviteter: 

AH og TE har haft møde med fagkonsulent v. 

undervisningsministeriet (historie og religion) mhp. inputs til 

ToRS’ brobygningsaktiviteter med gymnasieskolen samt kurser 

(fx efterudd.) for gymnasielærere. Mange gode forslag, og i 

første omgang følges der v. AH og TE op på følgende: Udvikling 

af lærebogsmateriale til faget historie med det overordnede tema 

”Verden uden for Europa” og undervisning i gymnasiedidaktik 

for VIP’ere, fagopdelt i hhv. historie, religion og sprog. 
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