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M Ø D E R E F E R A T  15. NOVEMBER 2021 

Forum Strategisk Udvalg, ToRS  

Møde afholdt 10.11.2021  

Sted 10.4.05  

Referent Tippe K. V. Eisner  

Til stede 

Annika Hvithamar (AH), Anna Krakus (AK), Emma M. Chammon (EC), 

Jesper Nielsen (JN), Margit Warburg (MW), Marie H. Roesgaard (MR), 

Tippe K.V. Eisner (TE), Trine Brox (TB), Tobias Richter (TR) 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt.  

TE refererer på førstkommende informationsmøde. 

Ad 2) Opfølgning på sidste møde 

- Intet nyt vedr. Campusplan Sdr. Campus. Punktet tages op igen, 

når der er nyt. 

- SoMe – se under pkt. 3, vedr. ToRS’ handleplan. 

Ad 3) ToRS’ Handleplan  

Udvalget fik v. AH en kort status på de punkter i ToRS Handleplan 

2022, der primært vedrører kommunikation og formidling. 

Vedr. pkt. 3.1: HUM-KOM deltager i næste informationsmøde, hvor 

de bl.a. vil orientere om, hvad de kan hjælpe ToRS’ såvel som 

HUM’s forskere med ifm. ekstern kommunikation og formidling. 

Endvidere arbejder HUM-KOM på kommende udbud af kurser til 

fakultetets forskere. For de der har interesse og/eller behov for 

https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/tors/tors-strategi-2023/Documents/ToRS%20Handleplan%202022.pdf
https://kunet.ku.dk/fakultet-og-institut/tors/tors-strategi-2023/Documents/ToRS%20Handleplan%202022.pdf


 

SIDE 2 AF 2 kommunikation via SoMe, henvises der til KU-kurset ”Boost you 

research career with Twitter and LinkedIn”. Er der behov for helt 

lavpraktisk hjælp til brug af SoMe-kanaler, henvises til SoMe-

underudvalget. Kortlægning af formidlingsaktiviteter (fx via 

CURIS) er stadig i støbeskeen.  

Vedr. pkt. 3.2: Der er afholdt fysiske brobygningsbesøg i løbet af 

efteråret 2021 og derudover er der lanceret katalog med korte, online 

undervisningstilbud til gymnasieskolen. Indtil videre deltager fem 

udvalgte uddannelser i pilotprojektet. Undervisningstilbuddet er 

tilgængeligt via KU’s brobygningsportal, FOKUS. 

Ad 4) Regionalisering 

Udvalget drøftede det af Dekanatet udsendte løsningsforlag (pr 4. 

november 2021), for udmøntning af regionaliseringsaftalen. 

AH præsenterede udkast til høringssvar, der er blevet til efter møde 

i hhv. Samarbejdsudvalget og Studienævnet på ToRS. Det var stort 

set de samme punkter, som udvalget selv bragte på bane under 

drøftelsen. Udvalget tilsluttede sig derfor fuldt ud dette høringssvar, 

dog med ønske om en tilføjelse vedr. EVU-aktiviteter og USB: 

”Udvalget bemærker, at der i planen nævnes fordobling af EVU-

aktiviteter og USB, som en af modforanstaltningerne på 

indtægtsnedgangen. ToRS ser frem til klare retningslinjer og 

instrukser for denne type af aktiviteter. Endvidere opfordres der i den 

forbindelse til en kortlægning af eksisterende udbud og allerede 

opnåede erfaringer. På ToRS er der erfaringer med udbud af kurser 

via KulturKurser samt Copenhagen Summer University”. 

Ad 5) ToRS’ aftagerpanel 

Det årlige aftagerpanelmøde afholdes d. 1. december 2021. Udover 

panelets medlemmer, deltager ledelsen (AH, JN og TMJ), samt 

studienævnsformand og uddannelsesledere. 

Ad 6) Evt. 

Udvalget blev orienteret om at der skal udvælges nye 

uddannelsesledere. I forlængelse heraf blev spørgsmålet rejst, om 

hvorvidt der på samme vis kunne udpeges forskningsledere. Dette er 

et emne for forskningsudvalget. 

https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/Kursuskatalog/Kommunikation-og-formidling.aspx
https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/Kursuskatalog/Kommunikation-og-formidling.aspx
https://fokus.ku.dk/

