Referat fra møte i Den nordiske samarbeidskomitéen for
journalistutdanninger under lærerseminaret i Murikka
Fredag 24. august 2012
Tilstede:

Jonas Blom (Syddansk Universitet), Ulla Stina Ewenfeldt
(Göteborgs Universitet), Elsebeth Frey (for Anne Fogt,
Høgskolen i Oslo og Akershus), Anette Forsberg
(Linnéuniversitetet), Bjørg Halvorsen (Høgskolen i Oslo og
Akershus), Heikki Hellmann (Tammerfors Universitet), Liv
Iren Hognestad (Mediehøgskolen Gimlekollen), Valgerdur
Jóhannsdóttir (Islands Universitet), Kate Kartveit (for Henrik
W. Jørgensen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole),
Carin Mannberg-Zackari (Stockholms Universitet), Naja
Paulsen (Grønlands Universitet), Jørgen Poulsen (Roskilde
Universitetscenter), Raimo Salokangas (Jyväskylä
Universitet), Karin Stigbrand (Södertörn Högskola), Jonas
Eriksson Strøm (for Roger Jacobsson, Umeå Universitet),
Jan Ytrehorn (Høgskulen i Volda), Henrika Zilliakus-Tikkanen
(Helsingfors Universitet), Jan Örneus (Södertörn Högskola),
Ingemar Åttingsberg (Mittuniversitetet)
I tillegg var Judith Bergman og Matilda Pearson fra
administrasjonen ved Södertörn Högskola tilstede som
observatører

Neste møte: Under workshop om journalistikk i små samfunn i Nuuk 14.18.mars 2013
1. Jan Örneus fungerte som møteleder i Anne Fogts fravær og ønsket
velkommen. Siden det var en del stedfortredende representanter til stede,
tok man en kort presentasjonsrunde.
2. Innkallingen til møtet ble godkjent
3. Referatet fra forrige møte ble godkjent.
4. Ny leder for nettverket fra 01.01.13 er Jan Örneus fra Södertörn Högskola.
Ny nestleder er Carin Mannberg-Zackari fra Stockholms Universitet.
Sekretariatet er ikke helt avklart ennå. Finansieringen må avklares med
Södertörn Högskola. Dagens sekretær har brukt deler av sin 100 % stilling
som rådgiver/internasjonal koordinator ved Høgskolen i Oslo og Akershus
til arbeid for Samarbeidskomiteen uten at dette har ført til utgifter for
komiteen. Hun har imidlertid fått refundert reiseregninger for
nettverksmøter via medlemsavgiften til medlemmene. HiOA har kun
trukket 5 % av innestående midler for arbeidet med forvaltning av
mobilitetsmidler fra Nordplus og for medlemsavgiften. Dette er en svært
lav prosent og det må evt. forhandles frem en lignende avtale med
Södertörn Högskola.
5. Samarbeidskomiteen har fått prosjektstøtte på 14.000€ fra Nordplus for å
holde en workshop om undervisning i journalistikkens vilkår og rolle i små
samfunn. Workshopen skal holdes i Nuuk våren 2013, og det ble enighet
på møtet om at tidspunktet skal være fra torsdag 14. mars 2013 –
mandag 18. mars 2013. Naja lager forslag til et program og sjekker også
priser på transport og overnatting. Det er nokså kostbart med overnatting
på Grønland, men mulig å søke sponsorstøtte ved deltakelse fra bransjen.

1

Vi bestemmer hvordan midlene skal fordeles når vi ser hvor mye det
koster i praksis. Det er også mulig å støtte enkeltpersoner med nordplus
mobilitetsstipend for lærere hvis de veileder grønlandske studenter under
oppholdet. Kravet til veiledningen er minimum 8 timer. Grønlands
universitet kan hente eksperter innen temaet journalistikk i små samfunn
fra Samisk Høgskole og fra samarbeidende partnere blant inuitter i Canada
i tillegg til sin egen ekspertise.
6. Hjemmesiden http://nordiskjournalistikk.org/ har ikke fungert på flere
måneder pga. tekniske problemer (den fungerer fremdeles ikke medio
september). Programvaren må oppgraderes og dette gjøres nå i Volda.
Sanna Volny ved Södertörn Högskola vil gjerne overta driften når
Södertörn overtar lederskapet i Samarbeidskomiteen. Det er i denne
forbindelse viktig å ta hensyn til at hjemmesiden må fungere senest 1.
mars når vi søker Nordplus om mobilitetsmidler. Det er et krav at alle
prosjekter som får støtte har sin egen (fungerende) hjemmeside.
7. Som tidligere år fikk vi i år tildelt 43.000€ i mobilitetsmidler,
studentstipend og lærerstipend, for 2012-2013. I tillegg fikk vi 14.000€ til
en workshop om journalistikk i små samfunn i Nuuk. Søknader om stipend
aksepteres fortløpende og kan godt reklameres for. Det er stort sett liten
bruk av muligheten for lærerstipend. (Etter at dette ble meddelt på
konferansen har det imidlertid kommet inn flere søknader. Bra!) Søknader
sendes frem til 01.01.13 til Bjorg.Halvorsen@hioa.no på eget skjema som
fås tilsendt på forespørsel inntil hjemmesiden igjen virker.
8. Den nordiske journalistlærerkonferansen i 2014 blir arrangert i Reykjavik.
Etter litt diskusjon ble det besluttet at den holdes i slutten av september,
etter at alle partnerinstitusjonene er ferdige med studiestart. Island står
for logistikken, men får hjelp av en programgruppe fra
Samarbeidskomiteen til å velge tema, forelesere etc. Programgruppen
består av: UllaStina Ewenfeldt, Liv-Iren Hognestad, Jonas Blom (med
Jørgen Poulsen som stedfortredende) og Raimo Salokangas (med Henrika
Zilliakus-Tikkanen som stedfortredende). Temaet lokaljournalistikk ble
lansert over bordet som ett mulig forslag. Programgruppen legger frem
sitt eget forslag i Nuuk.
9. World Journalism Education Council’s tredje kongress arrangeres i
Mechelen 3.-5. juli 2013. Både Jan Örneus og Carin Mannberg-Zackari
deltar på den samtidige konferansen og kan representere
Samarbeidskomiteen.
10. Eventuelt – Liv-Iren Hognestad har opprettet en facebookgruppe kalt
Nordjour beregnet på nordiske journalistlærere. Tanken er at de skal ha et
sted å møtes og finne sammen, f.eks. i forhold til utveksling og
prosjektsamarbeid.
11. Nytt fra utdanningene:
•
•

Kristiansand tilbyr for første gang tre år med journalistikk, nye
emner i økonomi og næringslivsjournalistikk, sportsjournalistikk og
undersøkende journalistikk.
Volda startet sitt masterprogram i dokumentarfilm og journalistikk i
høst og har fått innvilget støtte til et SHP (Strategisk
høgskoleprosjekt) om Protest movements and the second cold war.
De som er interessert i å samarbeide om dette kan ta kontakt med
Jan.
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Göteborg vil legge mye arbeid i å få sin mastergrad godkjent
Jyväskylä har flyttet inn i ny bygning med nytt studio og har ny
læreplan med journalistikk og multimediefokus
Århus har nå felles rektorat med København (mediehøjskolen) og
arbeider mye med å utvikle fag sammen og å forene to forskjellige
organisasjonskulturer. 60 % av studentene drar på utveksling, og
de mottar 120 -150 utvekslingsstudenter hvert år.
Kalmar er atter en gang utsatt for omorganisering. Nå går
utviklingen fra store enheter til mindre enheter igjen.
Tammerfors har nå fått samlokalisert hele fakultetet.
Grunnprogrammet er blitt bredere og de har hele 8
masterprogram. Søkningen til journalistikkstudiet går ned.
Sundsvall har i høst startet sin «master i bildjournalistik». 8-10
studenter.
Umeå har nå en treårig grunnutdanning i journalistikk med
forskjellige profiler (kultur – vitenskap – sport). God søkning og
ventelister for å komme inn.
Oslo venter på svar om masterakkrediteringen. Starter nå
undervisningen med 4 medier samtidig.
Grønland har fått professor fra Syddansk Universitet, Charlotte
Wien. Universitetet har fått ny rektor. Nytt mediehus etablerer seg
i Nuuk med aviser og public service stasjon. Avisene trykkes nå i
Danmark fordi Grønlands eneste trykkeri er lagt ned.
Södertörn har søkt om en masterakkreditering. De omorganiseres
og journalistikken havner nå sammen med samfunnsvitenskaper.
Antall studieplasser minker, men de har god søkning.
Odense tar nå opp så mange studenter at det ikke er plass i
lokalene.
Stockholm har fusjonert med filmvitenskap. De har hatt 4 prefekter
på 4 terminer, men er godt fornøyd med fra 1. januar 2013 å få
Anders Melbourne (PhD og journalist) som ny prefekt.
Helsingfors har sitt eget redaksjonelle laboratorium. Der skal de
sommeren 2013 arrangere en konferanse i vitenskapsjournalistikk.
De har 25 ECTS samfunnsvitenskap i sin journalistutdanning.

Oslo 19.09. 2013
Bjørg Halvorsen

3

