
Referat fra møtet i samarbeidskomiteen for nordisk journalistutdanning, 11.02.22 

Deltok i møtet: 

Maarit Jaakkola, Tammerfors universitet, ordf. 
Panu Uotila, Jyväskylä universitet 
Solveig Schmidt, DMJX Danmarks medie- och journalisthøjskole, Aarhus 
Hans Martin Dypvik, Høgskulen i Volda 
Ola Isaksson, Lunds universitet 
Ulrika Tengby Holm, Göteborgs universitet 
Jan Örnéus, Södertörns högskola 
Jonita Siivonen, Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) vid Helsingfors universitet 
Hilde Kristin Dahlstrøm, NLA Høgskolen Gimlekollen 
Lars Richard Bache, Høyskolen Kristiania 
Louise Kjærgaard, Syddansk universitet. 
Valgerdur Johannisdottir, Islands universitet. 
Emelie Kempe, Linnéuniversitetet 
Maria Nilsson, Stockholms universitet 

1 Mötets öppnande 

Maarit Jaakkola 

2 Val av mötessekreterare 
Hilde Kristin Dahlstrøm 

3 Fastställande av dagordning 
Dagsorden ble godkjent. 

4 Godkännande av referat från vårt senaste möte 
Referat ble godkjent, men det må registreres at Maria Nilsson deltok i forrige møte. 

5 Nordiska lärarkonferensen i Malmö  
Ola Isaksson presenterte komiteens planer for lærerkonferansen 2022 i Malmø 29.-30.september. 
Konferansen blir arrangert på Media Evolution City. Komiteen ber om innspill snarest dersom 
tidspunktet bør endres. 

Tema: Klimatet – journalistiska berättelser och visualisering. 

Anbefaler individuelle bookinger på hotellet MJ`s, www.mjs.life 

Det legges opp til en veksling mellom key note-presentasjoner og ulike typer workshops. Komiteen 
skal jobbe videre med programmet, men ønsker konkrete innspill innen utgangen av februar. Forslag 
sendes til ola.isakssen@kom.lu.se  

Vi samtalte om hva som bør være konferansens språk, og det kom frem argumenter både for å holde 
på nordiske språk og å snakke engelsk. Et flertall argumenterte for å bruke nordisk språk, med 
mulighet for også å snakke engelsk. Arrangørene må gjerne minne deltakerne på å snakke rolig og 
tydelig, slik at alle kan forstå. Språk ble også foreslått som et tema på konferansen. 

Det ble minnet om at fokus skal være på journalistUTDANNING, ikke journalistikk eller 
medieforskning. 



Maarit Jaakkola tar ansvar for en akademisk prekonferanse om journalistutdanning. Det er mulig at 
temaet kan bli en special issue i Nordicom Review. Dersom noen ønsker å være med å arrangere 
dette må de ta kontakt med Maarit. 

 

6 Aktuellt:  Lägesrapporter 
Maarit Jaakkola orienterte om ny bok om journalistutdanning og A.I. 

 

7 Nordplusmedel 
Av Nordplusmedel 32 000 euro återstår 22 141 euro (11.2.2022). 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 senast fredag 29 april (det vill säga blankett, 
period och WBS skickas till Stella Mattsson senast 1 april), så uppmana era studenter och kolleger 
att söka medel mycket snart! 
 
Läs instruktionerna för stipendierna på kommitténs webbplats! 
 
Maarit Jaakkola sjekker når vi må søke om nye midler for neste år, og om midlene kan brukes til 
lengre utvekslingsopphold for studenter (for eksempel ett semester på en annen skole i nettverket). 
 

8 Webbinarium 
Det legges ikke opp til noe nytt webinar før lærerkonferansen. 
 

9 Medlemsrunda: aktualiteter från utbildningarna (sendt på mail) 

DMJX: 
Vi er tilbage og underviser på campus, men med mange smittede, så det bliver en del 
hybridundervisning.  

Hvert 6. år skal alle uddannelser i Danmark evalueres af et eksternt panel, og det gælder 
Journalistuddannelsen her i 2022. Så det er vi i gang med at forberede.  

Vi arbejder på at evaluere erfaringer fra coronatiden, fx vurderes det, om elementer fra den tid skal 
indarbejdes i vores optagelHär kommer först info om det jag sa om Nordplus-medlen, sedan några 
meningar om läget vid Soc&kom (Svenska social- och kommunalhögskolan) vid Helsingfors 
universitet (den svenskspråkiga journalistutbildningen i Finland). 

 

Soc&kom, Helsingfors 



En del av undervisningen vis Soc&kom har i höstas getts som närundervisning på högskolan, medan 
andra kurser gått på distans. Nu går de flesta kurser på distans igen, men i mars är det meningen att 
öppna upp för närundervisning igen. 
 
Vår studentredaktion kommer att arbeta 11 april till 6 maj 2022 (med paus över påsken 14 april till 
20 april). Följ arbetet på smocka.fi -- på finlandssvenska! 
 
Min kollega, vår nya universitetslektor Jenny Stenberg-Sirén, kommer att ta över efter mig i 
kommittén den 1 maj 2022 då den pågående Nordplus-perioden är över.  
 
Højskolen skal have ny rektor 1. april 

 

Nyt fra SDU 

• Campus er åbent efter corona, og de studerende er glade for at være på universitetet. Vi har 
gang i en række aktiviteter, der skal styrke studiemiljøet. Ministeriet har bevilget penge til 
studierne til det. Ellers har vi ikke meget at takke ministeriet for… 

• Ministeriet har nemlig pålagt SDU dimensioneringer på grundlag af ledighedstal, og det går 
ud over kandidatuddannelserne på Journalistik: 

 

Uddannelse Dimensioneret Optag 
2021 

Dimensioneret optag fra 
2022 

Cand Mag Journalistik 50 48 i 2022, 41 i 2023-
24, 34 i 2026 

Cand Public Journalistik 68  66 

• Også som en konsekvens af politiske beslutninger, skal Cand Public-uddannelsen flytte fra 
Odense til Kolding. Uddannelsen er primært digital, så vi håber, det ikke får stor betydning i 
praksis. 

• Projektperioden for Fremtidens Uddannelse udløber i 2022 efter tre år. Vi afventer 
beslutninger om, hvordan og hvilket omfang eksperimentet kan fortsætte, og hvordan vi kan 
overgå til drift. Centrale spørgsmål er fx længden på uddannelsen, økonomi og rettigheder til 
digitale undervisningsmoduler. 

 

NLA Høgskolen Gimlekollen 

Vi er glade for at vi har kunnet gjennomføre forholdsvis mye praksis og undervisning på skolen 
gjennom pandemien. Vi har en stor praksisperiode nå, men det er krevende med mye smitte. 

Vi startet med rekordstort kull masterstudenter i Global Journalism i høst. Det er ca 35 studenter fra 
18 forskjellige land. Masterstudenter fra andre nordiske land er velkomne på utveksling til oss. 

 

JMG; Gøteborg 

1. JMG har ny studierektor från och med 1 januari 2022. Mathias Färdigh* ersätter Ulrika Tengby 
Holm. Efter lärarkonferensen i Malmö i september lämnar Ulrika lämnar sin plats i 
samarbetskommittén och Mathias tar över.    



  

2. JMG har tillsammans med fem partners runtom i Europa, fått medel för att utveckla en modell för 
utbildning i nätverksbaserat samarbete över gränserna för journalister, ”Crossborder Journalism 
Campus, CJC”.    

Bidraget på 3,4 miljoner SEK till det tre år långa projektet kommer från Erasmus+.  

Syftet med ”Crossborder Journalism Campus, CJC” är att ta fram en modell för hur studenter i 
undersökande journalistik på olika lärosäten i olika länder kan samarbeta i större projekt inom 
transnationell undersökande journalistik/crossborder collaborative journalism.   
Projektets partners är JMG (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation), Universität 
Leipzig, Centre de formation des Journalistes i Paris, Arena for Journalism in Europe, OsloMet och 
Universiteit van Amsterdam.    

 *)Länk till Mathias sida på GU: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/mathiasaxfjard-
fardigh 

 

10 Övriga frågor 

Ingen eventuelt-saker eller spørsmål. 

11 Nästa möte 

Fredag 22. april kl.13 

 

Kristiansand, 11.02.22,  

Hilde Kristin Dahlstrøm 


