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M Ø D E R E F E R A T  24. FEBRUAR 2023 

Forum Strategisk Udvalg, ToRS  

Møde afholdt 23.02.2023  

Sted ToRS, lok. 10.2.05  

Referent Tippe Eisner  

Til stede 

Annika Hvithamar (AH), Jesper Nielsen (JN), Trine Brox (TB), Tim Møller 

Jørgensen (TMJ), Anna Krakus (AK), Brian A. Jacobsen (BJ), Joakim 

Parslow (JP), Marie H. Roesgaard (MR), og Tippe Eisner (TE) 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Lille ændring vedr. pkt. 3: Da Tofu-Collective alligevel ikke kan 

deltage på mødet, vil AH i stedet stå for præsentation af kunstprojekt. 

2. Opfølgning på sidste møde   

Følgende punkter er til opfølgning: 

• Pkt. vedr. ToRS’ Handleplan 2023, fra E23: 

Inddragelse og aktivering af studerende ift. instituttets 

omverdensrelationer.  

Punktet udsættes til SN’s studenterrepræsentant er til stede. 

• Pkt. 5 vedr. KU-festival: 

Forslag til eventuelle telt(e) på KU-festivalen 2023 samt 

forespørgsel vedr. placeringens af KU-festivalen?  

AH sender info til udvalget på mail, når informationen er 

indhentet fra KU-festivalen. 
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SIDE 2 AF 3 3. Præsentation af kunstprojekt  

AH præsenterede udvalget for det kunstprojekt, som Tofu Collective 

har udvalgt til at udsmykke div. mødelokaler og andre fællesområder 

på ToRS. Udvalget blev bedt om at kommentere på de udvalgte 

kunstværker og deres sammensætning, og AH tager udvalgets 

feedback med til Tofu Collective, så de kan have dette med i den 

endelige udvælgelse af kunstværker. 

4. Nytænkning af strategisk udvalg  

Med udgangspunkt i at der dels eventuelt er et ny udvalg på vej 

(”institut facultyråd" – dette er endnu ikke afklaret); dels er nye 

normforhandlinger på vej (arbejdet i strategisk udvalg er ikke 

normbelagt); og endelig, at der snart foreligger en ny strategi for KU 

samt ToRS, er udvalget blevet bedt om at diskutere, hvordan vi 

fremadrettet kan bruge strategisk udvalg på ToRS.  

Udvalgets medlemmer kom med mange god pointer både for og i mod 

at bevare strategisk udvalg, men helt overordnet er der stemning for 

at bevare udvalget. Der opfordres dog til at der dels laves et nyt 

kommisorium for udvalget, og dels formaliserer udvalget i en ny 

normforhandling  

Dette arbejder udvalget videre med i løbet af F23, samtidig med at 

der afventes endelig afklaring på KUs beslutning vedr. nedsættelse af 

et eventuelt ”institut facultyråd".  

På det årlige institutseminar i august vil hovedtemaet i øvrigt være 

strategiarbejde, og herunder følger bl.a. et punkt om, hvordan vi som 

medarbejdere kan få (mere) medbestemmelse, som fx via div. udvalg. 

Således kan strategisk udvalg evt. også tages op som et punkt på 

dagsordenen for institutseminaret. 

5. Handleplan 2023  

AH orienterer udvalget om nedsættelse af tre nye opgaveudvalg, der 

er nedsat i forlængelse af opfølgning på KU-strategien, ToRS’ strategi 

såvel som ToRS' handleplan for 2023. De tre udvalg skal beskæftige 

sig med hhv. fremtidssikring af småfag; praksisinddragelse i 

uddannelse; samt praksisinddragelse i forskning. De tre udvalg får alle 

administrativ understøttelse og de igangsættes i løbet af F23. 

6. ToRS’ aftagerpanel  

Der er fastsat mødedato for aftagerpanelets årlige møde i efteråret 

2023. Denne udsendes til panelets medlemmer samt andre relevante 

deltagere til marts. 

7. Evt.  

To nye medlemmer i udvalget: Carla Jo Brückner, der er ny 

studenterrepræsentant, og som derfor tager over efter Lucas Emil 



 

 

SIDE 3 AF 3 Zukunft. Derudover Nicol Savinetti, der tager over som observatør 

efter Casper S. Wichmann. Udvalget takker Casper og Lucas for deres 

deltagelse i udvalget og deres mange gode inputs. 
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