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M Ø D E R E F E R A T  9. SEPTEMBER 2019 

Forum Strategisk udvalg  

Møde afholdt 9. september 2019 kl. 13:00-15:00  

Sted Lokale 10.2.05  

Referent Tippe K.V. Eisner  

Til stede 

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

(IT), Jakob Skovgaard-Petersen (JSP), Lars Højer (LH), Maria Munnecke 

(MM), Rasmus C. Elling (RE), Tea S. Andersen (TSA), 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 TSA. 

Ordstyrer er CHJ.  

Fremover vælges en ordstyrer til hvert møde. 

 

Ad 2) Opfølgning på sidste møde 

Se under pkt. 4: Udpegning til udvalg 

 

Ad 3) Information vedr. nyt samarbejde med Rysensteen Gymnasium 

– Affiliated School-projekt 

IT orienterer om tilblivelsen af nyt samarbejdsprojekt med 

Rysensteen Gymnasium (RG): 



 

 

SIDE 2 AF 3 Tidligere brobygningsaftale har involveret oplæg (ca. 90-120 min) 

på enten RG eller ToRS ved div. ToRS-undervisere. Antal oplæg, 

og dermed VIP’ere involveret, har varieret år for år, men ca. 8 

oplæg årligt. Dette modtog den enkelte VIP et symbolsk 

rådighedsbeløb for.  

Den nye brobygningsaftale bygger på Affiliated School-modellen 

og er en udvidet aftale ift. den tidligere, der nu inkluderer følgende 

aktiviteter: Praktikantordning; undervisere fra ToRS deltager i 

forløbet ”Globale tendenser” på RG og underviser nu i alt 4,5 timer 

sammen med RG-undervisere og 3 timer til introduktion og 

forberedelse sammen med ansvarlige RG-undervisere; besøg på 

ToRS af hele 3.g.-årgangen, gymnasiepædagogiske oplæg eller 

workshops, læringslaboratorier, samt et formidlingsprojekt med 

inddragelse af RG’s elever. 

Udvalget indstiller til et ekstra blik på brug af ressourcer (VIP-

timer), og der stilles forslag til man fremover ved valg af ToRS-

undervisere kontakter supra-koordinatorerne, der koordinerer på 

det enkelte fag hvem der kan det pågældende semester. Inkluder 

også gerne Ph.d’ere og evt. kandidatstuderende. 

Brobygningsaftaler med andre gymnasier er i øvrigt også 

velkomne. 

 

Ad 4) Udpegning til udvalg 

Udvalget støtter umiddelbart op om udspillet til en fremtidig 

udpegning til udvalg. Dog ønskes der en præcisering af hvordan 

man sikrer at udvalget er repræsentativt for alle grupper (LT, VIP, 

TAP, juniorer/seniorer, ToRS’ områder, uddannelse, forskning og 

formidling) samt hvordan man evt. kvalificerer sig til udvalget. 

Derudover efterspørges et årshjul for udvalgets arbejde mhp. 

indsatser det kommende år. Det besluttes at et nyt udvalg skal 

træde i kraft fra næste år (dvs. F20). 

Punktet tages op igen på næste møde. TE og IT laver et nyt og 

udvidet udkast til notat. 

 

Ad 5) Opfølgning på ToRS' strategiske handleplan 

Der gives en status på arbejdet med Mål- og handleplanen for 

2018/2019. Der tales om hvordan strategisk udvalg inkluderes i 

arbejdet med opfølgningen på handleplanen fremover.  

Punktet tages op igen på næste møde mhp. delmål for 2020. 

 

 

 

 



 

 

SIDE 3 AF 3 Ad 6) ToRS’ aftagerpanel 

Intet nyt vedr. aftagerpanelet. Vi opfordrer fortsat til at fagene selv 

tager kontakt til relevante medlemmer ifm. faglige arrangementer 

el. lign.  

AH interviewer panelets medlemmer ifm. eksamensopgave på 

masterudd. 

 

Ad 7) Aktuelle situationer i verden 

Eventuelle emner til kommende ToRS-seminarer el. lign. 

arrangementer: Silkevejene, Brexit, Akademisk ytringsfrihed, 

uyghurerne. 

 

Ad 8) Meddelelser 

 AH og TR orienterer om møde med HUM-KOM, hvor der bl.a. 

blev talt om evaluering af fakultetets rekrutteringskampagne. 

Den har været lidt for bred, så næste års kampagne vil være 

mere fokuseret. For ToRS’ vedkommende betyder det, at der er 

valgt følgende tre uddannelser til næste år: polsk, religion samt 

Mellemøstens sprog og samfund. 

 JSP orienterer om at han er fratrådt bestyrelsen på Rysensteen 

Gymnasium. Han opfordrer andre til at gå ind i bestyrelsen, så 

der fortsat er en ToRS-person repræsenteret. JSP er i stedet nu 

valgt ind i bestyrelsen for Københavns Folkeuniversitet. 

 JSP orienterer om et tværfakultært arrangement på KU, ”Bier 

og Honning” d. 30.10.2019.  

 

Ad 9) Evt. 

 TSA: Efterlyser fokus på emnet kulturarv – en faglighed alle 

fag på ToRS kan bruge samt relevant for de studerende. 

 AH og TE: Kan det faste punkt vedr. aktuelle situationer i 

verden fremadrettet også omhandle aktuelle ideer? Således at 

det både kan omhandle forslag til emner for ToRS-seminarer 

såvel som andre ToRS-relaterede arrangementer, faglige 

områder eller fokusområder. 
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