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Nordiska samarbetskommitténs möte den 8 oktober 2021 kl. 13 CEST via Zoom

Deltagare:  

Maarit Jaakkola, Tammerfors universitet, ordf. 

Hege Lamark, Nord-universitet, Bodø 

Panu Uotila, Jyväskylä universitet 

Solveig Schmidt, DMJX Danmarks medie- och journalisthøjskole, Aarhus 

Hans Martin Dypvik, Høgskulen i Volda 

Ragnhild Sofie Selstø i stället för nya medlemmen i Stavanger Siri Wichne Pedersen, Universitetet i 
Stavanger 

Ola Isaksson, Lunds universitet 

Inger Munk, DMJX Danmarks medie- och journalisthøjskole, Aarhus 

Ulrika Tengby Holm, Göteborgs universitet 

Jan Örnéus, Södertörns högskola (från kl. 13.20 CEST) 

Jonita Siivonen, Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) vid Helsingfors universitet, sekr. 

(Hilde Kristin Dahlstrøm och Andreas Mattsson hade anmält förhinder.) 

1. Mötets öppnande

Maarit Jaakkola öppnade mötet kl. 13.08.

2. Val av sekreterare

Jonita Siivonen sekreterare.

3. Fastställande av dagordning enligt förslag.

4. Godkännande av referat från senaste möte 3.5.2021 godkändes.

5. Aktuellt:

Ny medlem vid Universitetet i Stavanger Siri Wichne Pedersen och vid Svenska social- och 

kommunalhögskolan (Soc&kom) vid Helsingfors universitet Jonita Siivonen. 

a. Lägesrapport från ordföranden
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Ny databas ”Educational Programmes” på den digitala nordiska plattformen NordMedia Network, 

innefattar studieutbudet i Norden på kandidats-, masters- och doktorandnivå, dvs. över 800 olika 

utbildningsprogram: https://nordmedianetwork.org/resources/degree-programmes. Även 

undervisande personal på nordiska universitet kan registrera sig på NordMedia Network: 

https://nordmedianetwork.org/register. 

b. Övrigt aktuellt 

6 Administration: ordförandeskap och sekretariat i Finland. Maarit Jaakkola orförande, 

penningadministrationen vid Soc&kom vid Helsingfors universitet (se följande punkt). 

 

7 Av Nordplusmedel 32 000 euro återstår 27 000 euro (4.10.2021). Den som ansöker om 

mobilitetsstipendium ska lämna in sin ansökan till Maarit Jaakkola. Förvaltningen i Helsingfors 

(stella.mattsson@helsinki.fi) ska senast den första dagen i månaden per mejl ha fått ifylld 

personuppgiftsblankett (Helsingfors universitet), uppgift om arbetsperioden och WBS 6305780 för att 

stipendiet ska kunna utbetalas den sista dagen i månaden. Om Stella Mattsson är på semester e.d. skjuts 

betalningen fram. Därför är det bra att vara ute i mycket god tid. Uppgifter om hur mycket 

Nordplusmedel som använts och som finns kvar fås av Piamaria Nordström 

(piamaria.nordstrom@helsinki.fi), men själva rapporteringen till ministeriet ska göras av kommittén. 

Alla pengar måste betalas ut före maj 2022 (det vill säga blankett, period och WBS skickas till Stella 

Mattsson senast 1 april), så uppmana era kolleger att söka medel mycket snart! 

 

8 Nordiska lärarkonferensen ordnas i Malmö i september 2022. Maarit Jaakkola utreder möjligheter att 

ordna en mer forskningsorienterad prekonferens. Temat ska slås fast i början av år 2022. 

Förstaårsstudenter i Bodø får mentorer på redaktioner, Hege Lamark bidrar gärna med att presentera 

upplägget på lärarkonferensen. 

Henrika Zilliacus-Tikkanen sände förteckning över lärarkonferenserna – en förteckning att publicera på 

vår webbplats: 

1996 Oslo, Norge 

1998 Grenå, Danmark 

2001 Biskops-Arnö, Sverige 

2002 Eckerö, Åland, Finland 

2004 Hovdabrekka, Island 

2006 Stavanger, Norge 
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2008 Gilleleje, Danmark 

2010 Lökeberg, Sverige 

2012 Murikka, Tammerfors, Finland 

2014 Reykjavik, Island 

2016 Ålesund, Norge 

2018 Fuglsø, Danmark 

2022 Malmö, Sverige 

Jan Örnéus föreslog per e-post 13.10.2021 att vi kompletterar den här listan över konferenser med dem 

som hölls innan uppehållet. Någon kunde kontakta Kaarle Nordenstreng, professor emeritus i 

Tammerfors, föreslår Jan, Kaarle har listan. 

 

Inger Munk sände per e-post 8.10.2021 en kompletterad förteckning över ordförandena – också den 

med tanke på vår webbplats: 

Kim Minke, Danmark 1995–1998 

Henrika Zilliacus-Tikkanen, Helsingfors 1998–2001 

Ketil Jarl Halse, Volda 2002 - 2005 

Henrik Wilhelm Jørgensen, Aarhus 2006–2009 

Anne Vogt, Oslo 2010–2013 

Jan Örnéus, Stockholm 2013–2015 

Henrik Berggren, Danmark 2016–2019 

Maarit Jaakkola, Tammerfors 2019– 

 

9 Webbinarierna 2021–2022. 

Vi slår fast temat för ett webbinarium mars-maj 2022 vid följande möte. Ett förslag har kommit in från 

Soc&kom: Ett webbinarium där vi presenterar våra utbildningsprograms kurser (curriculum). 

10 Medlemsrunda: aktualiteter från utbildningarna (endast Panu Uotila och Solveig Schmidt sände e-

post till sekreteraren). 

Hege Lamark, Bodø: Redaktionell relevans i journalistutbildningen: mentorsprogrammet och nya 

former av kort praktik. 32 nya studenter hösten 2021. 

 

Panu Uotila, Jyväskylä: Undervisningen på campus, studenterna nöjda. Seminarierna fortfarande på 

distans och det kommer att fortsätta också efter pandemin. Pandemisituationen har varit ganska bra i 
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Jyväskylä. Praktiska undervisningen hålls nu på campus. Studerande har varit väldigt nöjda. En del av 

studenterna kände sig ensamma förra året och första årets studenter knöt inte an till läroämnet på ett 

normalt sätt. En del av undervisningen (till exempel seminarier) är fortfarande för det mesta på distans 

och det har funkat bra. 

 

Maria Nilsson, Stockholms universitet: Professionsnära undervisningen ges på plats nu, men vissa 

moment på distans eller som hybrid. Stegvis återgång. Studenterna nöjda. Utbytet kommer i gång nu. 

Adjunkttjänst utlyses, 75 procent. 

Hans Martin Dypvik, Volda: Gott samarbete med kommunen. Ny byggnad, ny utrustning. Förslag till 

Malmö: redaktionell relevans. 

Solveig Schmidt, DMJX, Aarhus: Undervisningen i Aarhus er begyndt helt uden corona-restriktioner, 

hvilket er en stor lettelse. Ministeriet har givet højskolen en bevilling til trivsels-initiativer blandt de 

studerende. Det er mest sociale arrangementer, der laves. 

 

Højskolen har fået ny, midlertidig rektor indtil nytår. Derefter genopslås stillingen. Højskolen har også 

fået ny bestyrelsesformand efter Lisbeth Knudsen, der har haft posten i 16 år. Ny formand er Lea 

Korsgaard, der er chefredaktør for et af landets nye, digitale medier, Zetland. 

 

Vi er i gang med en institutionsakkreditering, som gennemføres her i efteråret. Vi får besked om 

vurderingen i foråret 2022. 

 

Højskolen er vært for EJTAs Teachers Conference 12. og 13. maj 2022. Der kommer flere oplysninger 

om deltagelse senere. 

 

Jonita Siivonen, Soc&kom, Helsingfors: Ny universitetslektor i journalistik Jenny Stenberg-Sirén. 

Undervisningen på plats har kommit i gång, men mycket hålls fortfarande på distans. Avsikten är 

normalläge från och med 2022. 

 

Inger Munk, DMJX, Aarhus: 12 – 13 maj 2022 EJTA Teachers’ Conference, LIVE, DMJX Aarhus. 
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Ola Isaksson, Lund: Stegvis återgång till campus. Sommarkurs i journalistik öppen för personer utanför 

universitetet och utanför journalistiken. 

 

Ulrika Tengby Holm, Göteborg: Delvis tillbaka på campus, från november fulltid på campus. 

Seminarieserie i journalistik: Journalistik i teori och praktik. Seminariet kopplar forskning och praktik, 

till exempel intervjuer, digital storytelling. Elina Johansson ny lektor i journalistik. 

Jan Örnéus, Södertörns högskola: En del kurser går på Zoom, andra på campus. Tio salar är gjorda för 

hybridundervisning. Ny professor: Kristina Riegert efter Gunnar Nygren som har gått i pension och 

som ska firas med stor fest. 

11 Övriga frågor 

 

Maarit Jaakkola: Online Roundtable UNESCO/WJEC empowered by EJTA “Journalism education in 

the era of social networks and artificial intelligence: digital technologies and ethical values.” 

https://ejta.susu.ru/programme/ 

12 Följande möte fredag 11 februari 2022 kl. 13.00 CET på Zoom 

13 Mötet avslutandes kl. 14.20 CEST 


