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Närvarande: Dag Nordbotten Kristoffersen, Jan Örneus, Jan Ytrehorn, Anne Fogt, Jo Bech-
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Poulsen, Ingemar Åttingsberg, Elisabeth Ljungberg, Naja Paulsen, Henrik W Jørgensen, Inger 
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1. Mötet öppnades av ordförande Henrik W Jörgensen som hälsade deltagarna välkomna. 
2. Anette Forsberg valdes till mötesreferent. 
3. Dagordningen godkändes. 
4. Referatet från föregående kommittémöte, i Gilleleje 22 augusti 2008, godkändes. 
5. Nytt sekretariat. Det nya sekretariatet för samarbetskommittén presenterades. Ny 

ordförande blir Anne Fogt, studieledare för journalistutbildningen vid Högskolan i 
Oslo. Ny koordinator blir Björg Halvorsen, internationell koordinator vid Högskolan i 
Oslo. Anne och Björg tar över efter Henrik och Inger. Sekretariatet flyttas över från 
Journalistutbildningen i Århus till Högskolan i Oslo. 

6. Utvärdering av lärarseminariet i Gilleleje. Mötet diskuterade såväl det innehållsmässiga 
som ekonomiska utfallet av lärarseminarierna. De synpunkter och intryck som 
framfördes kan sammanfattas enligt följande: Gillelejeseminariet var välordnat och 
lyckat, både innehållsmässigt och som praktiskt arrangemang. Programmet var något 
stramare än vid tidigare seminarier, dvs  mer av konferenskaraktär. Detta var bra och 
givande, och samtidigt gavs utrymme för att utveckla nätverk och kontakter. Exempel 
på gemensamma projekt som inletts genom personliga kontakter i Gilleleje är ett 
samarbete kring tvärmedialitet mellan högskolorna i Kalmar respektive Oslo, samt en 
kartläggning utförd vid Universitetet i Stavanger av den multimediala undervisningen 
på samtliga nordiska lärosäten. Mellan forskande lärare från olika lärosäten knöts 
kontakter som har lett till att gemensamma projekt utvecklas. Upplägget med att utse 
ansvariga referenter för varje programpunkt var bra på så vis att samtliga sådana referat 
nu är inlagda på vår hemsida, i något fall har man inte fullt ut känt igen sig i referatet 
från delseminarium/diskussionsgrupp. Någon tyckte att seminariet i Gilleleje var bättre 
tematiserat än tidigare seminarier men att detta kunde gjorts i ännu högre grad. 
Ekonomiskt gick seminariet i Gilleleje bra och gav ett överskott, i första hand beroende 
på att sekretariatet (Inger) lyckats utverka medel från flera olika fonder. Merparten av 
överskottet beror på att det största fondbidraget beslutades och utdelades först efter 
konferensen. Därmed kunde det inte påverka exempelvis enkelrumstillägget som 
uppfattades som i högsta laget av några deltagare. Överskottet från Gilleleje går in som 
ett tillskott i verksamheten och här diskuterade mötet rent principiellt kring det faktum 
att ett lärarseminarium ger ”vinst”: En lärarkonferens ska gå ihop ekonomiskt, det är ett 
minimikrav, men seminariet bör inte generera stora vinster. De danska arrangörerna av 
Gillelejeseminariet framförde som viktigaste tips  till svenskarna , som arrangerar nästa 
seminarium, att börja söka fondmedel i god tid och beakta resvägar och restider vilket 
påverkar möjligheten och viljan till deltagande i seminariet. 

7. Nordplus 2008-09. Inger redogjorde för läget när det gäller innevarande år. 
Nordplusmedlen används till att finansiera lärarseminarier och nätverk till vilka 
kommittémötena räknas. Medel används också till att täcka administrativa kostnader 
som sekretariatsfunktioner och kostnader för vår hemsida.  Därutöver finansierar 
Nordplusmedlen gemensamma nordiska projekt och utbyten mellan lärosäten. Dessa 



medel fördelas efter ansökan. Ansökan för medel till Mobilitet kan sökas av antingen 
lärare eller studenter. Medel till Expressmobilitet kan enbart sökas av studenter och 
avser då en veckas utbyte/besök där Nordplusmedlen täcker reskostnaderna. Ett 
exempel på ett sådant projekt under innevarande år är Tv-studenterna från Århus som 
besökt Helsingfors och gjort reportage. För innevarande år, 2008-09 finns lite pengar, 
20 000 Dkr, kvar som kan sökas för Mobilitet exempelvis lärarbesök eller finansering 
av studenters praktik i annat nordiskt land.  

8. Nordplus 2009-10.  Björg presenterade riktlinjerna för Nordplusarbetet det kommande 
året. Huvudmålsättningarna är:  

• Att främja nordiska språk och nordisk kultur samt nordisk-baltisk språklig och 
kulturell förståelse.  

• Att bidra till utvecklingen av kvalitet och innovasion i utbildningssystemen, för 
ett livslångt lärande i deltagarländerna genom utbildningssamarbete, 
utvecklingsprojekt, utbyten och nätverksbyggande.  

• Att stötta bygga ut, använda och sprida innovativa produkter och processer 
inom utbildningsområdet genom ett systematiskt utbyta av erfarenheter och god 
praxis. Att styrka och utveckla det nordiska utbildningssamarbetet och bidra till 
att skapa ett nordiskt-baltiskt utbildningsområde.  

Prioriterade områden i år är:  
• Att förnya och utvidga nätverket med nya partnerlärosäten, särskilt från de nya 

deltagarländerna.  
• Att utveckla gemensamma studieprogram och gemensamma läroplaner. 
•  Kvalitetssäkring inom högre utbildning,  
• Fokus på klimatfrågor.  

2009-10 års ansökningen för Samarbetskomitén berör dels kvalitetssäkring inom den 
högre utbildningen, dels gemensam utveckling av läroplaner.  
De delprojekt som är aktuella för ansökningar är: Feature inom multimedial 
journalistik – ett nordiskt projekt där medel kan sökas för seminarier. Ett seminarium 
planeras i Stavanger i juni 2009.  Hovdabrekkaprojektet – seminariemedel. 
Mediehusprojekt som fortbildning. Utveckling av en nordisk termin om 
utrikesrapportering. Nätverksutveckling. Mobilitet.  
Ett nytt elektroniskt ansökningsförfarande genomförs där man enbart kan välja ett 
område för sin ansökan. Den ekonomiska redovisningen ska förenklas så mycket som 
möjligt. Mötet konstaterade att framtiden pekar mot alltmer projektorienterade 
samarbeten när det gäller utbyten som handlar om undervisning och pedagogik. 
Ansökningar om medel till större projekt bör omfatta minst tre länder, Mobilitet minst 
två länder. Deadline för ansökan för 2009-2010 är den 2 mars 2009. 

9. Jan Y orienterade mötet om vår webbsajt, www.nordiskjournalistikk.org där alla 
rapporter från lärarseminariet nu ligger upplagda. Mötet diskuterade andra 
användningsområden för sajten, i perioden mellan lärarseminarierna, som att lägga upp 
rapporter, projektpresentationer och protokollen från kommittén. Mötet föreslår  att 
lärare och studenter som deltar i olika utbyten dokumenterar detta i ord och bild och 
lägger ut på sajten. Jan undersöker formerna för hur detta ska genomföras och 
återkommer vid nästa möte i kommittén. Mötet diskuterade också behovet/nyttan av att 
göra sajten engelskspråkig: En rent engelskspråkig sajt emotsägs av nätverkets tanke 
om det genemsamma nordiska språket. Däremot bör vi lägga in 
organisationsbeskrivningen på engelska och översätta till engelska den information 
som framför allt studenter och eventuella intresserade nya medlemslärosäten kan ha 
nytta av. Eftersom sekretariatet för Nordplus och kommitten nu byts ut ska 
kontaktinformationen på webbsajten uppdateras.  

http://www.nordiskjournalistikk.org/


10. Enkätundersökning bland de nordiska journalistikstudenterna. Datainsamligen är 
avslutad och resultaten är under bearbetning. De presenteras på den nordiska 
mediekonferensen i Karlstad i augusti. Länk läggs ut på hemsidan. 

11. Ordförandeskifte. Från och med höstmötet övertar Norge ordförandeskapet. Nya 
ordföranden Anne Fogt, Högskolan i Oslo, önskades lycka till inför det nya uppdraget. 
Formellt sker ordförandeskiftet i samband med nästa möte i samarbetskommittén som 
hålls i Oslo i höst då också överflyttningen av sekretariatet sker. Medlemsavgifterna för 
år 2009 kommer att krävas in av det nya norska sekretariatet. Henrik/Björg kontaktar 
journalistutbildningen på Island, som inte betalat medlemsavgift och reder ut den 
isländska ekonomin/betalningsförmågan. Henrik får mandat att sedan besluta om den 
uteblivna avgiften ska efterskänkas eller inte.  

12. Nya nordiska medlemmar. Ingen ansökan om nytt medlemsskap har inkommit. Mötet 
beslutade att kontakter ska tas med journalistutbildningarna i Bergen och Uleåborg för 
att inhämta information om utbildningarna där och efterhöra ett eventuellt intresse för 
medlemsskap. 

13. Associerade medlemmar. Vi bör ta ytterligare initiativ till att klargöra hur vi kan  
underlätta kontakter och aktitivet mellan baltiska och nordiska lärosäten. Ofta är 
ekonomin ett hinder för baltiska deltagare att ta sig till möten och konferenser. Mötet 
diskuterade möjligheten av att lägga en konferens eller i varje fall ett kommittémöte i 
något baltiskt land. Ett existerande nordiskt-baltiskt nätverk har lagt fram ansökan om 
mobilitetsanslag för utbyten mellan journalistikutbildningar. 

14. Samarbete med andra nätverk. Henrik rapporterade om EJTA, nätverket för Europeiska 
journalistutbildningar som bland annat arbetat med Bolognaprocessen och en 
deklaration om god kvalitet i journalistikutbildningar. Ett australiskt kontaktnätverk är 
under uppbyggnad. Helsingfors och Århus samt ytterligare två nordiska lärosäten 
samarbetar med fyra utbildningar i Australien. I september 2011 planeras en större 
konferens om miljöjournalistik, därutöver studentutbyten samt sedvanligt 
nätverksbygge  

15. Nästa möte. Höstens möte hålls i Olso, tisdagen den 22:e september. Mötet våren 2010 
hålls den 2 februari i Helsingfors eller eventuellt Riga.  

16. Övrigt. Per Knudsen är ny utbildningsansvarig i Odense. 
17. En ny universitetslagstiftning införs i Finland. Den innebär en större ekonomisk 

självständighet för universiteten och att färre men större universitet bildas. De båda 
lärosätena med finskspråkig journalistutbildning, Tammerfors samt Jyväskyla, bildar 
allians med Tammerfors Tekniska. Detta innebär ett ökat samarbete men fortfarande 
två separata journalistutbildningar. 

18.  Ny ansvarig för journalistutbildningen i Sundsvall är Elisabeth Ljungberg.  
Sundsvall har startat en internationell Mastersutbildning i journalistik, med 10 
studenter antagna. 
Universitetet på Grönland har fått ny rektor som tillika är Grönlands första kvinnliga 
universitetsrektor.  
Högskolan i Kalmar fusioneras med Universitetet i Växjö. Den 1 januari 2010 bildar de 
båda lärosätena gemensamt Linnéuniversitetet som blir ett tvåcampusuniversitet. 
Journalistutbildningen samt Fojo ligger kvar i Kalmar, men kommer att ingå i det nya 
Linnéuniversitetet. 
Anne Fogt överräckte tackgåva till Inger Munk för hennes mångåriga arbete som 
Nordpluskoordinator. 

19. Mötet avslutades.  Efter avslutat möte vidtog en rundvisning i lokalerna för 
journalistutbildningen i Kalmar. 
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