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M Ø D E R E F E R A T  11. FEBRUAR 2021 

Forum Strategisk Udvalg  

Møde afholdt 10.02.2021  

Sted Zoom  

Referent Tippe K.V. Eisner  

Til stede 

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

(EC), Jesper Nielsen (JN), Lars Højer (LH), Margit Warburg (MW), Marie 

H. Roesgaard (MR), Niels V. Vinding (NV), Tim M. Jørgensen (TJ), Tippe 

Eisner (TE) 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt.  

TE refererer på onsdagsmødet d. 24/02-21 

 

Ad 2) Opfølgning på sidste møde  

 Kort velkomst til udvalgets nye medlemmer: 

Anna H.A. Krakus, Emma M. Chammon og Niels V. Vinding 

 Opfølgning på SoMe:  

AH orienterede udvalget om SoMe-underudvalgets arbejde: God 

feedback på SoMe-workshoppen afholdt d. 28/1-21. Der 

arbejdes nu på en SoMe-strategi for instituttet – væsentligt at 

have fokus på målgrupper og hvor vi kommunikerer med hvem. 

På sigt lanceres der institutprofiler på hhv. LinkedIn, Twitter og 

Instagram. Vi starter med LinkedIn-profilen, der gerne skal gå i 



 

 

SIDE 2 AF 3 luften primo marts 2021. SoMe-underudvalget tilbyder 

sidemandsoplæring i brug af LinkedIn, og der arbejdes på en 

fælles produktionsguide- og plan gældende frem til sommer. 

Udvalget gør opmærksom på, at TORS’ Instagramprofil kan 

komme til at overlappe med KU’s profil på Instagram, 

KUstudieliv. Udvalget efterspørger ligeledes mulighed for besøg 

af fotograf på ToRS, således at vi har ordentlige portrætter til 

brug på både SoMe og hjemmeside. 

 Humanioras kommunikationsafdelings (Hum-Kom) brug af 

ressourcer på årbogen:  

AH, TE og nuværende årbogsredaktører har haft møde med 

kommunikationschef Rune Syberg. Vi vil gerne nå bredere ud 

med ToRS’ Årbog, og det kræver især at vi arbejder fokuseret 

med at identificere vores målgrupper. Årbogens koncept tages 

op på næste møde i strategisk udvalg, evt. med deltagelse af 

Rune Syberg ift. fokus på målgrupper.  

Den igangværende årbog forbliver i det format vi kender den. 

Hum-Kom vil til denne årbog, udover det grafiske arbejde, 

gerne bistå os med at nå ud til en udvalgt målgruppe. 

TE inviterer Rune Syberg til næste møde i strategisk udvalg. 

 

Ad 3) Revision af ToRS’ målplan 2022-2025 

AH gennemgik kort processen for revision af målplanen og 

præsenterede første udkast til en revideret målplan. Målplanen er 

revideret dels så den svarer til instituttets virkelighed i dag, og dels 

har den søgt at inkludere indkomne kommentarer ifm. revision af 

handleplanen sidste år. 

Udvalget har følgende kommentarer til udkastet til revideret 

målplan: 

 Eksterne bevillinger: Tilføj evt. at vi på ToRS gerne vil have en 

strategisk diskussion om, hvilken rolle eksterne bevillinger skal 

spille. Eventuelt også en relevant diskussion på fakultetsniveau. 

 Academic citizenship: Hvis det skal adresseres i målplanen, så 

evt. som en diskussion af hhv. hvad er good (academic) 

citizenship og hvem har rettighederne til vores forskning. 

 TAP er konkret nævnt i målplanen, hvilket bl.a. er i forlængelse 

af KU’s indsats mhp. TAP-udvikling ift. kompetencer og 

karriere. Det foreslås af udvalget evt. at skærpe formuleringen i 

dette punkt, således at det ikke kan opfattes som værende en ny 

ting at TAP’ere videreuddannes. 

Efter mailhøring af revideret målplan i hhv. Samarbejdsudvalg, 

Strategisk udvalg, Forskningsudvalg og Studienævn, er deadline 

for indsendelse af endelig revideret målplan til Fakultet d. 22/2-21. 

 



 

 

SIDE 3 AF 3 Ad 4) Brobygning 

JN orienterede udvalget om igangværende brobygningsinitiativer: 

 Et tematiseret tilbud til gymnasieskolen med oplæg fra div. 

ToRS-uddannelser og en studievejleder. Et lignende tilbud er 

tidligere afholdt fysisk på TORS, under temaet ”Vold”. Nu 

udskiftes det til en online version med nyt tema: Pandemier/ 

Epidemier. Der er deltagelse med oplæg fra næsten alle 

uddannelsesklynger, og det er planen at disse oplæg afvikles ud 

fra efterspørgsel fra gymnasierne og undervisernes tid.  

 Et udvalg/katalog af online oplæg til gymnasieskolen, der er 

målrettet til undervisningsbrug og derfor tager højde for 

gymnasieskolens bekendtgørelser og undervisningsforløb ift. at 

inkludere væsentlige, udvalgte kernebegreber inden for fagene 

historie, religion og samfundsfag. Varighed: 1 lektion, dvs. 45 

min – heraf 20 min til oplæg, 25 min til spørgsmål og 

diskussion. I første omgang afprøves det som pilotprojekt med 

deltagelse af 2-3 udvalgte uddannelser og testes i samarbejde 

med gymnasier, vi i forvejen har kontakt til.  

 Udvikling af undervisningsmateriale til gymnasieskolen til både 

kortere og længere forløb. Materialet kan både være skriftligt 

eller fx i form af videoer. Det er et pilotprojekt i samarbejde 

med Rysensteen Gymnasium (med hvem ToRS har en 

samarbejdsaftale).  

Med de digitale/online tilbud er håbet at vi når ud til danske 

gymnasieelever i hele landet, og dermed får et bredere 

rekrutteringsgrundlag. 

Der ligger en opgave i at adressere udfordringen for de små 

uddannelser i tidsmæssigt at tage del i brobygningsopgaver, 

samtidig med at det ofte er dem, der har mest brug for rekruttering. 

 

Ad 5) ToRS’ aftagerpanel 

Intet nyt siden sidst. 

 

Ad 6) Aktuelle ideer og situationer i verden 

OL i Japan; Situationen i Myanmar. 

Forslag til dette punkt om ”Aktuelle ideer og situationer…” kan 

evt. også anvendes som historier/nyhed på ToRS’ kommende 

SoMe-profiler, evt. under overskriften: ”Verdens syn på….” 

 

Ad 7) Evt. 

Intet til punktet.  
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