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M Ø D E R E F E R A T  21. NOVEMBER 2022 

Forum Strategisk Udvalg, ToRS  

Møde afholdt 17.11.2022  

Sted Mødelokale 10.2.05  

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), 

samt Christophe Helmke (CH). 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt.  

Ad 2) Opfølgning på sidste møde 

Pkt. 3 vedr. ToRS’ Handleplan 2023: 

Opfølgning på om Studienævnet (SN) har eventuelle bud på, 

hvordan vi i større grad får de studerende inddraget og aktiveret ift. 

instituttets omverdensrelationer, samt hvordan det kan gribes an mht. 

forankring. Punktet var på SN-mødet i uge 46, men de fandt at de 

manglede informationer ift. at kunne behandle punktet.  

TE sørger for at fremsende alle tidligere referater der omhandler 

dette punkt og SN-repræsentant får det efterfølgende med på et nyt 

SN-møde. Punktet skal således fortsat følges op på af udvalget. 
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SIDE 2 AF 3 Ad 3) Udvikling af formidlingsprodukter 

Fra Handleplan 2023, pkt. 3.1.1: Udvikling af formidlingsprodukter 

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

indstillinger. Underudvalget, her v. Christophe Helmke (CH), 

præsenterede deres forslag til koncept og design vedr. ToRS-Merch. 

Udvalget blev gjort opmærksom på, at uanset hvilket design vi 

vælger, skal KU's logo være synligt. Dette indsnævrer mulighed for 

valg af farve og design grundet KU's designguide. 

Produkter foreslået: Postkort, poster, krus og net/mulepose. 

Design: Grafisk udformning af udvalgte ord og tegn på sprog, der 

repræsenterer alle ToRS' uddannelser (dvs. repræsenterer de sprog, 

der undervises i på ToRS). I de viste forslag til udvalget var ordene 

"tak" og "Sprog" valgt. 

De indkomne kommentarer fra udvalget til design- og 

produktforslag er noteret af underudvalget. Der gøres opmærksom 

på at sørge for, at de enkelte sprogs ord er skrevet på helt korrekt vis. 

CH retter design til ift. de indkomne kommentarer. Underudvalget 

sørger for at prøvetryk (på papir) er klar til ToRS' julefrokost samt 

indhenter pristilbud på tryk af hhv. papirvarer, krus og 

net/mulepose. 

Ad 4) Institut Facultyråd 

Udvalget blev orienteret om det indkomne forslag fra KU's 

bestyrelse vedr. styrket akademisk medbestemmelse på KU. 

Oplægget indeholder flere forslag til organisatoriske ændringer. På 

institutniveau omhandler det et obligatorisk rådgivende råd kaldet 

"institut facultyråd". Dette oplæg er nu i høring mhp. at råd, nævn 

og fora kan fremsende deres bemærkninger til bestyrelsen.  

Strategisk udvalg er ikke et egentligt høringsorgan, men det er vigtigt 

at udvalget forholder sig til forslaget, da det på sigt vil kunne betyde 

at strategisk udvalg nedlægges eller omstruktureres til dette "institut 

facultyråd".  

Udvalgets kommentarer var følgende: 

- At der ingen TAP- eller studenterrepræsentation (kun med 

observatørrolle) er i det nye råd er bekymrende 

- Bekymring over overlappende opgaver organerne i mellem  

- Bekymring over, hvor det nuværende udvalgs arbejde med 

strategi for ekstern kommunikation kan placeres 

- Et dårligt valg af betegnelse ("Institut Faculty") 

Ad 5) KUfestival 

KU-festivalen 2023 afholdes fredag d. 9. juni. Udvalget blev bedt 

om at komme med forslag til, hvordan vi kan gøre festivalen bedre 

samt evt. forslag til, hvad ToRS kunne bidrage med af aktiviteter på 

festivalen. Et forslag fra udvalget var et eventuelt "Sprog-telt", 



 

 

SIDE 3 AF 3 meget gerne i samarbejde med flere institutter på tværs af HUM. 

Titelforslag kunne fx være "Sprog er forudsætningen for fred" eller 

"Sprogligt kendskab er forudsætningen for samarbejde". Der blev i 

øvrigt spurgt ind til om det er muligt at flytte placeringens af KU-

festivalen? Kunne den fx afholdes på området ved Sdr. Campus? AH 

går videre med forslag og spørgsmål. 

Ad 6) ToRS' aftagerpanel 

Udvalget modtog en kort opsummering af der årlige 

Aftagerpanelmøde, der blev afholdt d. 27.10.2022. Det overordnede 

emne for mødet var Humanioras uddannelses-landskab – se evt. 

referat fra Aftagerpanelmødet her. Udover panelets medlemmer 

deltog fra TORS institutleder, studieleder og uddannelsesledere.  

Ad 7) Evt. 

• Høringssvar: Husk der er en igangværende høring over 

målsætninger til udvikling af HUM's uddannelseslandskab. Alle 

er velkomne til at indsende skriftlige kommentarer til i-

leder_tors@hum.ku.dk senest d. 30. november 2022. ToRS 

sender derefter et samlet høringssvar, som også sendes til alle 

medarbejdere. 

• TORS-seminarer: Der er planlagt et opfølgningsseminar om 

krigen i Ukraine. Seminaret afholdes d. 8. december og 

organiseres af Vera Skvirskaja. Et andet seminar om VM i Qatar 

har været under planlægning, men er endt med ikke at blive til 

noget.  

• Brobygning og rekruttering: Vi skal passe lidt på vores 

ressourcer ift. instituttets brobygningsaktiviteter. Det opfordres til 

at der fra HUM's side overordnet kommer et større fokus på 

rekruttering - på vegne af hele HUM. Det kunne fx være i form af 

mere synlighed på div. medier, en HUM-festival og deltagelse af 

HUM-områder på KulturNatten i oktober. 

• Tak for kunst: I forlængelse af opgraderingen af ToRS' 

fællesarealer, herunder udsmykning med kunst, vil vi blot sige tak 

for den store interesse og de mange gode bud på både kunst og 

kunstnere. Processen er i gang og vi forventer at kunne indvie de 

opgraderede fællesarealer og disses kunstværker i F23. 
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