Anteckningar förda vid møde i den nordiske samarbejdskomité for
journalistuddannelser
Tid: fredag den 21. september 2007 10.00 – 17.00
Sted: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Topeliusgatan
16
Til stede fra samarbejdskomitéen:
Else-Beth Roalsø, Stavanger
Jan Ytrehorn, Volda
Llsbeth Morlandstoe, Bodø
Margaretha von Troil, Helsingfors
Marina Ghersetti, Göteborg
Jörgen Poulsen, Roskilde
Raimo Salokangas, Jyväskylä
Tom Moring Helsingfors
Håkan Lindhoff, Stockholm
Ullastina Ewenfeldt, Göteborg
Henrika Zilliacus Helsingfors
Karin Stigbrand, Södertörn
Arne-Johansen Ijäs, Kautokeino
Charlotte Wien, Odense
Troels Mylenberg, Odense
Anna-Lena Ekenryd, Sundsvall
Anna Kristín Jónsdóttir, Reykjavik
Henrik Wilhelm Jørgensen, Aarhus
Heikki Luostarinen, Tammerfors
Harald.Hornmoen, Oslo
Hans-Olav Hodøl, Kristiansand
Naja Paulsen, Nuuk
Inger Munk, Aarhus
1. Mødet åbnes og evt. tilføjelser til dagsorden v/ Henrik W.
Mötet öppnades av ordf.
2. Valg af referent
Henrika Zilliacus-Tikkanen utsågs till referent, enligt en nyetablerad princip
om att ansvaret för anteckningarna faller på värdskapet.
3. Godkendelse af referat fra seneste møde i Oslo. (Sendt fra Thore)
Referatet godkändes.
4. Anmälningsärenden
Kalle Nordenstreng, Tammerfors, informerade om World Journalism
Education Congress, som hölls i Singapore i juni 2007. Kongressen godkände
Declaration of Principles of Journalism Education (kopior utdelades). Den nya

organisationen kommer att kartlägga utbildningen i världen, kommer troligen att kontakta
också kommitténs medlemmar.
5. Nordplus. Bevilling 2007-08 og afrapportering 2006-07 v/ Inger Munk.
I beviljningen för 2006-07 fanns öronmärkta medel för Hovdabrekkaundersökningen, nätverksmöten, lärarseminariet, mobilitet för lärare och studenter, samt
den nya stödformen expressmobilitet (vistelse under ca en vecka, lämplig för t.ex.
research för slutarbete).
I beviljningen för 2007-08 finns medel för lärar, student och
expressmobilitet, nätverket (endast 2 000 euro), information (1 000 euro, för hemsidan)
och Online journalistik.
Konsekvenser av reformen av Nordplus kan bli att medlemmarna i
fortsättningen får stå för möteskostnader själva, medan nätverkets medel koncentreras till
lärarkonferenserna.
6. Lærerseminar 2008. Diskussion af vedlagte oplæg til program samt forslag fremsendt
fra deltagerne forud for mødet.
Charlotte presenterade programmet, och det samlade temat för hela
seminariet: Journalistisk kvalitet under press.
Synpunkter från mötet:
- Det planerade programmet fokuserar mer på journalistik, än journalistutbildning.
- Anker Brink-Lund föreslogs som talare om komvergens – divergens.
- Önskemål om att resurser satsas mera på låga deltagaravgifter = många deltagare, hellre
än dyra föreläsare.
- Ok med dansk övervikt bland inledare / experter. Jämn fördelning per land över tid då
värdskapet cirkulerar.
- Tillräckligt mycket pauser i programmet för informella diskussioner efterlystes.
- Strukturen för programmet i stort ok.
7. Kenneth Lundin från CIMO informerade om det nya Nordplusprogrammet.
Nordplus förnyas från början av 2008, medel utlyses i oktober, handbok
torde bli klar i november. Nordplus kontor finns i varje nordiskt land, de ansvarar också
för EU samarbete.
De baltiska länderna deltar på lika villkor i programmet, också i finansieringen.
Nordplusprogrammen har omstrukturerats till följande ramprogram: Nordplus högre
utbildning, Nordplus junior för skolor, Nordplus vuxenutbildning, och Nordplus
horisontal – som knyter samman andra sektorer. Alla aktiviteter som funnits hittills
fortsätter, men man kommer att fokusera mera på vad som uppnåtts. I den nya blanketten
ska man ange förväntade resultat.
Tips: Det lönar sig att läsa de politiska dokumenten noga och ta fasta på de övergripande
målen och fokusera ansökan i relation till dem. Prioritering 2008 Utveckling av nätverk.
Nu finns också stöd för curriculum development för enskilda moduler, behöver inte vara
hela examina. Mindre fokus på nätverksmöten, stöd för etablering i tre år, därefter fokus
på aktiviteter. Det nya Nordplus lanseras den 8- 9 november i Köpenhamn
(www.norden.org). 13 – 14 december i Tammerfors (www.nbs2007.net). Öronmärkning
av medel inte absolut, kan omdisponeras. Nordplus stöd högst 50% resten egen

finansiering. Viktigt: förväntade resultat, klar målsättning, påvisade behov, realistiska
planer, nytta också utanför nätverkets krets. Ansökan på engelska om baltiska länder
deltar.
8. Nätverkets webbsida.
Jan Ytrehorn presenterade hemsidan.
Förslag:
-plats att informera om lediga ställningar inom medlemshögskolorna
-diskussionsforum?
-info inför och efter kommittémöten, mötet ansåg att protokoll kan läggas ut.
-tydlig info om vart man sänder information
-kort info om vad kommittén är genast då man öppnar hemsidan. Några rader räcker.
-eventuellt skilda länkar för att styra olika målgrupper; studenter, medlemmar, andra
-viktigast att länkarna till högskolorna fungerar, de sidorna uppdateras säkert
9. Diskussion af fremtiden for Samarbejdskomitéen v/ Henrik W.
Vi bör bli bättre på att avrapportera efter lärarkonferenser! Stor passivitet
bland gruppledarna i Stavanger = för litet material för konferensrapport.
Bra med fackligt upplägg vid varje kommittémöte, också annat än
administrativt syfte (jfr NRK i Oslo, CIMO i Hfrs).
Med hänsyn till Nordplus nya prioriteringar mycket viktigt med konkreta förslag till
utvecklingsprojekt. Deadline för förslag till projekt inom curriculum development 14
januari.
10. Nye medlemmer.
Diskuterades ansökan från Örebro, som behandlats av Anna-Lena, UllaStina och Henrik. Konstaterades att stadgarna talar om yrkesförberedande utbildning på
minst två år. Målgruppen för Örebro är redan verksamma journalister, utbildningen är
strängt taget inte yrkesförberedande. Tvekan om innehållet är inriktat på journalistik i
tillräcklig mån. Har inte ännu kört igenom ett helt varv, kan inte antas nu redan av den
anledningen.
Diskussion om medlemskap för utbildningar som inte har BA i journalistik.
Tom och Inger förberett, konklusion: det bör finnas ett enkelt regelverk. Mötet
diskuterade om rent teoretiska utbildningar kan accepteras, men det rådde rätt stor
enighet om att teori är och bör vara integrerat i den praktiska utbildningen, men kärnan i
kommittens arbete är att samarbeta kring praktiska yrkesutbildning. Masterutbildningar
kan tas med om de bygger på bachelor med praktisk inriktning. Mest tveksamt om
masterutbildningar med smal fokusering kan ingå. Kommittén återkommer till frågan om
hur mycket journalistik som bör ingå i en utbildning för att den ska kvalificera för
medlemskap.
När det gäller samarbetet med de baltiska länderna förordades två
associerade nätverk, den nuvarande kommittén och ett nordiskt-baltiskt nätverk.
Exempelvis kunde ett gemensamt utskott diskutera ansökningar, verksamhetsformer och
samarbete. Raimo Salokangas ville att samarbetet i fortsättningen ska ske på engelska,
men majoriteten ansåg att möten och lärarkonferenser bör ske på nordiska språk, medan
samarbetet med de baltiska länderna ska intensifieras på andra sätt.

11. Nyt fra medlemmerne
Tammerfors och Jyväskylä inför gemensamma inträdesprov på båda
orterna, de sökande anger prioritetsordning.
Utbildningen i Nuuk blir institut som en del av Grönlands universitet.
Stockholm: Ny masterutbildning. Post-bachelorprogram läggs ner.
Stavanger: Treårig bachelor, multimedia.
Mittuniversitetet: Jesper Strömbäck ny professor. Eva Mårtensson slutat.
Göteborg: flyttat till ny byggnad. Fler sökande än tidigare.
Aarhus: DJH fusioneras med Grafiska högskolan i Köpenhamn och blir
Danmarks medie och journalisthögskola.
Södertörn: Gunnar Nygren och Jan Örneus undervisar.
Roskilde: efter fusioner i Danmark blir Roskilde minsta universitetet.
Interna omställningar, tio institutioner blivit sex.
12. Næste møde
Beslöts att nästa möte hålls den 1 februari i Göteborg.

Enligt uppdrag
Henrika Zilliacus-Tikkanen

