
Referat af møde i nordisk samarbejdskomité for journalistuddannelser 
Gilleleje 2008-08-22 
 
Tilstede var: Henrik W. Jørgensen (DMJH), Inger Munk (DMJH), Marina Ghersetti (JMG), Ulla 
Stina Ewenfeldt (JMG), Charlotte Wien (SDU), Naja Paulsen (Nuuk) , Dag N. Kristoffersen 
(Bodø), Jan Ytrehorn (Volda) , Else-Beth Roaldsø (Stavanger), Anne Fogt (HIO Oslo), Ingemar 
Åttingsberg (Sundsvall), Jo Bech Karlsen (BI Oslo), Karin Stigbrand (Södertörn) Anette Forsberg 
(Kalmar), Arne Johansen Iljäs (Kautokeino), Jørgen Poulsen (RUC), Hans Olav Hodøl 
(Kristianssand) 
 
1) Formandens velkomst: Henrik indledte mødet med at byde deltagerne velkommen.  
 
2) Valg af referent: Charlotte Wien blev enstemmigt valgt 
 
3) Godkendelse af referat: Referatet fra mødet i Göteborg blev godkendt.  
 
4) Nye medlemmer: Henrik orienterede om, at han havde modtaget en henvendelse fra en 
uddannelse, der overvejede at søge optagelse. Umiddelbart så det ikke ud til at være en uddannelse, 
der vil kunne optages. Men Henrik ville vende tilbage, hvis der skulle komme nyt i sagen. 
 
5) Reviderede vedtægter for komitéen til endelig godkendelse: Inger orienterede kort om 
vedtægtsændringerne. Den væsentligste ændring er, at der nu åbnes op for et ”associeret 
medlemskab”. Det nye associerede medlemskab er især henvendt til journalistuddannelser fra de 
baltiske lande. Arbejdet har især bestået i at præcisere hvad det vil sige at være associeret medlem. 
Vedtægtsændringerne skal desuden sikre at arbejdssprogene på såvel samarbejdskomiteens møder 
som på lærerkonferencen fortsat er de nordiske. 
 
Samarbejdskomiteens medlemmer havde ingen indsigelser mod vedtægtsændringerne og Henrik 
konkluderede derfor, at de var vedtaget.  
 
6) Status på nordisk lærerseminar: Repræsentanterne for de tre danske journalistuddannelser har 
holdt i alt 4 møder for at planlægge konferencen i Gilleleje. Samarbejdskomiteen er løbende blevet 
orienteret om arbejdet senest i Göteborg. Konferencen er i år tilrettelagt mere ”konferenceagtigt” 
end tidligere vha. både skriftlige og mundtlige oplæg fra ordstyrere og oplægsholdere. Der er 
gruppeledere til alle session – men strukturen er fortsat uformel og alle deltagere forventes at 
bidrage Der er desuden blevet arbejdet på at sikre, at alt skriftligt materiale er – eller snarest bliver - 
tilgængeligt på organisationens web-site. Henrik takkede planlægningsgruppen for et godt 
samarbejde (selv tak!).  
 
7) Nordisk lærerseminar i 2010 i Sverige: Det blev vedtaget at næste lærerseminar afholdes i 
Sverige i 2010. De svenske journalistuddannelser opfordres til at planlægge seminaret i fællesskab.  
De nye svenske medlemmer spurgte til planlægningsarbejdet og det understreget, at det er vigtigt at 
inddrage ideer fra medlemmerne i planlægningsarbejdet.  
 
8) Status på Nordplus 2007-08: Inger orienterede om, at bevillingen for 2007-08 vil være opbrugt 
inden 1. december. En del af mobilitetsmidlerne er blevet brugt til dækning af 
fotojournaliststuderendes deltagelse i seminaret ”Dokument” (en uges varighed. 2007 og 2008). 



Yderligere er en del af bevillingen blevet brugt til et forløb i on-line journalistik: En gruppe 
studerende deltog i ”Play the Game” konferencen på Island.  
 
Inger gjorde opmærksom på, at der også kan søges research-rejser i de nordiske lande  og 
praktikophold i et andet nordisk land.  
 
9) Ansøgning om Nordplus-midler 2008-09: Der er endnu ikke kommet et formelt svar på vores 
ansøgning. Vi er dog blevet orienterede om, at vi er indstillet til at modtage en bevilling til dels 
netværket (sekretariat, lærerseminar, information/web) og mobilitet (lærer og studenter). 
Forhåbentlig vil lærerseminaret afføde flere lærerudvekslinger.  
 
Oslo står for den næste ansøgning om Nordplusmidler, da sekretariatet overgår til Oslo pr. 1. januar 
2009.  
 
Henrik tilføjede at samarbejdskomiteen bør være opmærksom på, at bevillingerne bliver stadig 
mere og mere projektorienterede, hvorfor komiteens medlemmer opfordres til at overveje eventuelle 
relevante projekter og fremlægge disse på næste møde. 
  
10) Økonomi: Langt hovedparten af medlemmerne har betalt. DMJH udsender regninger til alle 
medlemsinstitutionerne efter konferencen. Regningen vil omfatte eventuelle restancer samt betaling 
for enkeltværelser ved konferencen i Gilleleje. Formandsskabet lovede at sikre at regningerne 
fremover vil blive sendt til de personer, der deltager i møderne. 
 
Konferencens økonomi: Vi forventer at få 100.000,-  fra Nordisk Råd, vi har modtaget 8.000,- fra 
den Letterstedtska fond samt 30.000,- fra Oticon. Vi har modtaget afslag på ansøgninger Politikens 
Fond, Clara Lachmanns fond og Danske Dagblades Forening. Der er fortsat ikke kommet noget 
svar fra yderligere to fonde.  
 
Med støtten fra ovenstående fonde samt indtægterne fra enkeltværelserne ser budgettet ud til at 
holde. Skulle der blive et overskud vil formandskabet benytte overskuddet til at dække de 
skyldsposter komiteen har (betaling af sekretariat på DMJH, samt studentermedhjælp fra RUC og 
SDU). 
 
11) Nyt fra medlemmerne:  
 
Charlotte Wien meddelte, at Troels Mylenberg (Leder af journalistuddannelsen ved Syddansk 
Universitet i Odense) har opsagt sin stilling 
 
Naja Paulsen meddelte, at Journalistuddannelsen på Grønland nu har fået en fastansat underviser og 
er blevet lagt ind under Grønlands Universitet. Yderligere har man fordoblet optaget. 
 
Anette Forsberg præsenterede journalistuddannelse i Kalmar, diverse materialer vedr. uddannelsen 
blev uddelt til deltagerne. Samarbejdskomiteen bød Kalmar velkommen.   
 
12) Næste møde: Afholdes i Kalmar i februar. Endelig dato meldes ud når Nordplus 
ansøgningsprocedure og deadlines kendes. 
 
13) Eventuelt: 



a) Komiteen diskuterede tidspunktet for afholdelsen af den næste lærerkonference i 2010: Der var 
enighed om at flytte konferencen frem til midten af september, samt at starte konferencen torsdag 
aften og slutte lørdag middag. 
  
b) Henrik vil forsøge for at skaffe komiteens arbejde større synlighed. Det vil han gøre ved at 
undersøge mulighederne for et nærmere samarbejde med journalistforskningen. Desuden vil han 
tage en rundtur til de nordiske journalistfagblade for at undersøge mulighederne for at benytte disse 
som kommunikationsplatform. Herudover vil han besøge Nordisk Råd. Han opfordrede yderligere 
komiteens medlemmer til at overveje hvilke undersøgelser det kunne være relevant for komiteen at 
foretage.  
 
c) Af hensyn til de nye medlemmer blev afholdt en lynpræsentation af komiteens medlemmer. 
 
  
 
 


