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1. Velkomst v. studienævnsformand Torben Kjersgaard Nielsen (ca. 12:30–12:35) 

 
TKN: Bød velkommen og informerede om hvordan nedlukning og udflytning af uddannelser, jf. re-
geringens regionaliseringsplan, tænkes at påvirke AAUs fremtid. Umiddelbart dog ingen betydning 
for historieuddannelsen. Der holdes selvfølgelig øje med fremtidige tiltag, som måske kan ramme 
historie.   
 

2. Employability-initiativer – oplæg og diskussion, v. studieleder Jan H. Ingemann (ca. 
12:35–13:15) 

https://www.politik-samfund.aau.dk/uddannelser/studienaevn/historie/


 

JHI: Omlægningen på AAU, jf. TKNs introduktion under pkt. 1, er endnu ikke aktuel – AAU afventer 
afgørelse fra ministeriet, og forhåbentlig vil politikerne indse beslutningens effekt og vælge at bløde 
op i kravene. Den største udfordring er, at hvis uddannelser i KBH lukkes, er AAU forpligtet til at 
optage studerende på uddannelsen i KBH til september i år og sikre, at de så de kan færdiggøre 
uddannelsen. Problematikken her, er om vi kan fastholde kvaliteten på de berørte uddannelser, når 
det er besluttet at lukke dem. Fra institutledelsens side har man meldt ind, at den seneste dimensi-
onering på historieuddannelsen bevirker, at det ikke er ansvarligt at dimensionere yderligere, hvis 
uddannelsen skal afvikles med tilstrækkelig kvalitet. 

Employability-indsatsen på institutniveau: Der er 5 studienævn på Institut for Politik og Samfund: 
Historie, PAS, Internationale Forhold, Digitalisering samt master i Public Governance (MPG). Sam-
fundsfag og historie er tæt knyttede pga. gymnasielæreruddannelsen (ofte anvendt kombination), 
og de to studier udfordres også på mange af de samme aspekter. Internationale Forhold indebæ-
rer uddannelser både i Aalborg og i KBH, hvor sidstnævnte er truet, jf. ovenfor. Hvorfor så alligevel 
en fælles indsats på institutniveau, når der tilsyneladende er tale om meget forskellige uddannelser 
med hver sine udfordringer ift. employability? Det giver mening med en fælles indsats, ikke på 
trods af de forskellige udfordringer og erfaringer, men netop pga. forskellene. Der er nemlig et be-
hov for at skaffe sig opdateret ’business intelligence’: viden, data, information om arbejdsmarkedet 
for at vurdere, hvilken skæbne der venter vores færdige kandidater, og hvilke muligheder der kan 
øjnes. Opdaterede erfaringer med gode gymnasiekombinationer fx. Vi har derfor brug for den ind-
sats på institutniveau, som sker gennem employability-teamet. Især kandidater fra historieuddan-
nelsen er udfordret af høj ledighed. Principperne bag den fælles indsats er, at instituttet gerne vil 
støtte de studerende bl.a. i forhold til udfordringer knyttet til employability. Det instituttet kan støtte 
med er, at man kan udvikle de studerendes kompetencer og øge deres bevidsthed for mulige stra-
tegier på arbejdsmarkedet. Instituttet vil forsøge at bidrage med at ruste de studerende til ”livets 
skole”. Hertil er det dog vigtigt at påpege, at AAU er en uddannelsesinstitution, ikke en arbejdsfor-
midling. Derfor hjælper man gerne med kompetencer, viden og strategier. 

Employability-teamet (repræsentanter bestående af VIPer fra alle fem studier og administrative 
medarbejdere) organiserer informationsindsamling for at afklare, hvilke behov, der foreligger, og 
hvordan viden kan omsættes til gavn for de studerende. Instituttet har uddannelser, hvor der ikke 
er problemer med at blive beskæftiget (fx cand.it.), og erfaringer herfra kan historie og samfunds-
fag givetvis drage inspiration fra. Derudover arbejdes der med strategiudvikling: Hvad kan vi gøre 
ude på uddannelserne for at støtte de studerende bedst muligt på employability-fronten?  

Slutteligt opruster instituttet på digital informationssamling og kvantitativ analyse, som i 2022 vil 
blive prioriteret højt og indgå i instituttets kontrakt med universitetet, hvad angår de mål, som skal 
opnås i år. Derudover arbejdes der med at synliggøre studerendes kompetencer og bevidstgøre de 
studerende ift. hvilke kompetencer, de opnår her på stedet. JHI fortæller, at han forleden blev rin-
get op af en direktør fra Danske Bank, som havde haft en to-faglig studerende (his-samf) til sam-
tale. Danske Bank har behov for kompetencer inden for analyse i samfundsmæssige perspektiver, 
og hertil kunne kandidater med en historie/samf-kombination være nyttig - også taget kompeten-
cerne opnået via PBL med, hvor studerende lærer at arbejde selvstændigt og løsningsorienteret 
samt lede et projekt. Efter JHIs opfattelse skal entreprenørskab også fremhæves, hvilket hidtil har 
været en betegnelse for selvstændige iværksættere. Entreprenørskab er imidlertid først og frem-
mest at tænke og handle innovativt og skabende; en kompetence som er nødvendig i de fleste 
jobsammenhænge, og som kan læres. Dette ønsker instituttet at fremhæve via samarbejde med 
en entreprenørskabsenhed. Derudover skal substitution også fremhæves som en indsats, hvor in-
stituttet er involveret i aktiviteter, der sikrer bedre match mellem kandidater og arbejdsmarked. 



 

Endelig arbejdes der med systematisk med netværksdannelse, hvor instituttet vil benytte alumner, 
masterstuderende og virksomhedsnetværk i bred forstand for at skabe projektsamarbejder og 
praktikmuligheder for de studerende.  

TKN: En kort redegørelse for historieuddannelsens indsatser. Historiestudiet har et employability-
udvalg, der hidtil har været udgjort af tre videnskabelige medarbejdere, men som fra 2022 også 
inkluderer 3 studerende. I de sammenhænge har historiestudiet de sidste par år gennemført en 
række traditionelle initiativer, som har været relativt velbesøgte. I efteråret 2021 afholdte studiet en 
karrieredag med et panel bestående af seks tidligere studerende på historie, der fortalte om vejen 
til deres nuværende jobs. Der var her lagt vægt på at opnå en bred repræsentation af forskellige 
jobs, så både de traditionelle og utraditionelle jobs var til stede. I foråret 2022 afholdes et heldags-
arrangement, som handler mere specifikt om, hvad der skal ske efter endt uddannelse for de spe-
cialestuderende. Trods dét, at universitetet ikke formidler jobs, vil udvalget afdække forløbet, der 
venter dimittenderne: Tips til jobansøgning, CV-pleje, m.v. Derudover afholder et yderligere arran-
gement i foråret 2022, rettet mod de studerende på 4. og 6. semester på BA-studiet, som skal 
træffe beslutning om kandidatstudie-valg. Arrangementet vil involvere information om AAUs udbud 
af kandidatretninger, samt åbne op for en diskussion om, hvad der vil være klogt at vælge. I udval-
get har man også overvejet at gennemføre personlige samtaler i forbindelse med valg af kandida-
ten. Det skal være nogle relativt styrede samtaler for at komme tæt på de studerende og guide 
dem i fornuftige retninger på baggrund af, hvad de studerende selv tænker om deres fremtid. Ud-
valgets hidtidige arbejde har resulteret i, at elementer omkring kompetencetænkning og -afklaring 
nu er indskrevet i studieordningen for BA-uddannelsen. Studerende, som blev optaget i september 
2021, møder nu et krav på 2. semester om refleksioner over det tillærte. På 3., 4, 5, og 6. semester 
skal de studerende igen reflektere på baggrund af andre kurser.  

Kommentarer fra panelet: 

MM: Første kommentar til JHI om erfaringer fra IT-uddannelsen: Er der noget, der er sprunget in-
stituttet i øjnene, hvad angår erfaringer og forskelle fra IT til historie? Er det en styrket forbindelse 
til erhvervsverden, der gør forskellen? Det lyder godt med portefølje over kompetencer, for det 
svære efter endt uddannelse er oplevelsen af, at man har brugt 5-6 år på at lære noget, som nu er 
usynligt – det er svært at sælge ens kompetencer. Kunne det tænkes at man kunne udvikle en pro-
duktportefølje? Fx en form for pixibog, der opsummerer kompetencer fra specialet? 

TKN: Den et-faglige kandidat udarbejder ’produkter’ gennem formidlingskurser osv. (og via kurset 
Digital Historie i den nye bachelor-STO), hvor der er øget fokus på hands-on-opgaver. Så måske 
bliver det fremover lidt lettere at tale om sine kompetencer. At lave en produktportefølje giver god 
mening. Refleksionsporteføljen involverer i første omgang to konkrete øvelser, som er med til at 
styre kompetenceafklaringen. Der skal imidlertid også være plads til, at de studerende kan udfolde 
sig og reflektere endnu mere, end øvelserne umiddelbart giver anledning til. Når man laver sidste 
runde refleksion om kompetencer på 6. semester, bør den samlede indsats klart kunne omsættes 
og tages i brug ved jobsøgning. 

IS: Enig i, at entreprenørskab er mere end bare at skabe sin egen virksomhed. Efter endt uddan-
nelse skal studerende selv skabe deres egne jobs, hvilket netop kræver entreprenørskab. I efter-
året var en erfaren lektor fra Antropologi-studiet i praktik på museet, som gav rigtig meget til de 
studerende/praktikanterne. Også godt for underviserne at få et indblik i arbejdslivet udenfor univer-
sitetet med henblik på at synliggøre efterspurgte kompetencer. 



 

JHI: De studerende ved, at de har kompetencer til fx at aflevere en opgave, at skrive en projektrap-
port samt litteraturstudier mv. Fra surveys ved man dog, at de studerende ikke er bevidste om, 
hvad kompetencerne kan benyttes til udenfor campus. IS har en pointe ift. at bevidstgøre ikke blot 
studerende om kompetencer uden for universitetet, men at også underviserne kan have gavn af at 
blive bevidstgjort om kompetencerne i en anden form end studieordningen. Det er en udfordring, 
der rammer alle uddannelser, der ikke er professionsbachelorer. I instituttet skal der arbejdes be-
vidst med denne udfordring. Hvad angår IT-uddannelsens erfaringer, skal der naturligvis tages for-
behold for den store efterspørgsel på IT-færdigheder, samt manglen på efterspørgsel på historie-
uddannede. På kandidatuddannelsen inden for digitalisering arbejdes der systematisk med case-
virksomheder, hvor underviserne uddeler casevirksomheder til de studerende ud fra et match mel-
lem gruppe og virksomhed. Det giver en ekstra værdi, hvad angår employability, og er med til at 
bevidstgøre underviserne på effekten og betydningen af kompetencerne ude i det praktiske liv.  

NT: Datagrundlaget for indsats: Business Intelligence (BI) baserer sig på statistik, så er der noget 
kvalitativt grundlag? Fx bekræftet via oplysning om kvalitative surveys. Modning af kompetencer er 
vigtigt. Og der bør mere vægt på evalueringen efter praktikforløb, og også at man i højere gad ind-
drager praktikstederne, så kompetencerne fra det praktiske liv kan komme mere i spil.  

MM: Sidder selv i en stilling, hvor BI og data er en vigtig del. Dog et behov for flere humanister ind-
over. Er det muligt, at der kunne arbejdes tværgående ift. inddragelse af casevirksomheder?  

TKN: Vi lavede i slutningen af 2021 et seminar, hvor de mere personlige, men stadig strukturerede 
evalueringer fra studerende, som har været i praktik på museer og arkiver, kunne fremlægges. 
Ideen er at bringe alle de praktik-studerende sammen og skabe en større fælles diskussion for at 
få alle erfaringer i spil. Hertil mangler der dog stadig en grundigere erfaringsudveksling med prak-
tikstederne, som NT også efterspørger. Det sker i dag i en vis grad, men det skal måske gøres på 
en anden måde. I løbet af praktikken skete der en tydelig modningsproces, hvor de studerende 
faktisk indså, at de kunne løse opgaver trods mange bekymringer inden praktikstart. At gøre de 
studerende mere sikre på sig selv, er et vigtigt skridt for deres vej til et job. Evaluering efter praktik 
er noteret.  

JHI: Kvitterer over for MM og takker for ideen. Ofte vil studerende opleve, at hvis de sættes sam-
men med folk med andre faglige perspektiver, bliver man mere bevidst om sine egne kompetencer. 
Det tages med videre. 

LNJ: Ønske om at pointere vigtigheden af praktikinitiativer og opfordring om at fortsætte med det. 
Selvom gymnasieområdet ikke er det ”hippe” ansættelsesområde, vil det blive sådan igen i løbet af 
nogle år.  

TKN: Vigtigt ikke at glemme det traditionelle arbejdsmarked (gymnasiesektoren). Det er stadig et 
stort arbejdsmarked med personer, der skal på pension og dermed erstattes. Det samme gælder i 
museums- og arkivverden, som forhåbentlig står over for at åbne op igen efter corona. Imidlertid er 
store dele af netop dette traditionelle arbejdsmarked præget af løse og korte ansættelser, projekt-
ansættelser mv. Det skal haves in mente, at ledighedstallene er fra nedlukningen og derfor påvir-
ker negativt. Vi skal også huske, at vi har så få tal, at en variation på 2-3 kandidater mere i arbejde 
bringer ledighedstallet betragteligt ned.   

3. Nye studieordninger – redegørelse, v. Torben Kjersgaard Nielsen (ca. 13:15–13:30)  



 

TKN: Ny STO for kandidatuddannelsen er på vej. I øjeblikket har AAU fire forskellige modeller: To-
faglig/gym.lærer + specialiseringerne på et-faglig: Kulturarvsformidling, informationsforvaltning og 
almen historie (rettet mod forskning). Hvad angår sidstnævnte, er der afholdt personlige samtaler 
for at bevidstgøre de studerende i, at specialiseringen ikke leder til en ph.d. Til gengæld opnås en 
række forskningskompetencer, som kan omsættes i stillinger uden for universitetet. Der arbejdes 
med forskellige dele til en ny kommende STO for kandidatstudiet. Kulturarvsformidling og informa-
tionsforvaltning skal lægges nærmere hinanden. Der skal fortsat være særkendetegn for hver en-
kelt specialisering, men nogle dele kan sagtens gå hånd i hånd. Informationsforvaltning er et nyt 
område for humanister og digitalt tung, så forventningen er, at introduktionen af digitale værktøjer 
allerede på BA-studiet kan fjerne skrækken hos de studerende og opmuntre dem til at gå denne 
retning. Det er meningen, at STO for kandidatuddannelsen skal skrives færdig, så den træder i 
kraft september 2023 (til juridisk godkendelse november 2022). Entydigt employability-element: De 
studerende skal kunne mere af dét, som arbejdsmarkedet efterspørger: Digital forståelse.   
 

 

4. Kaffepause – gerne fri snak med åben skærm/mikrofon (ca. 13:30–13:45) 

 
5. Studenteraktiviteter på historiestudiet – oplæg, v. næstformand i studienævnet Ida Ma-

rie Lybecker Korning (ca. 13:45–14:15) 

IMLK: Relativt mange aktiviteter ift. antallet af studerende. Studiet har Historisk Forening/HIF, stu-
dentertidsskriftet Tendens samt to historiske podcasts. Det bidrager til historiestudiets dagligdag 
samt giver kompetencer til employability bagefter. HIF er en studenterforening med en bestyrelse 
på 7 medlemmer. Formålet er at styrke det sociale og faglige miljø på uddannelsen. Hvert år væl-
ges medlemmer herfra ind i studienævnet og i institutrådet. De studenterpolitiske aktiviteter er vig-
tige, fordi de både skaber noget for studiet og for de enkelte studerende selv. Af faglige tiltag er der 
oplæg, hvor undervisere fortæller om deres forskning - fx præsenterer deres nyeste bøger mv. HIF 
ønsker at udbrede disse oplæg til også at omfatte oplæg af personer udenfor universitetet. Dertil er 
der sociale tiltag såsom fester, brætspilsaften mv., hvilket er vigtigt for det sociale liv på studiet og 
for dannelsen af netværk på tværs af semestrene. Som studenterpolitisk forening er HIF gået sam-
men med de andre samfundsfaglige foreninger i det såkaldte Komsamf-råd. Der er indtil videre af-
holdt sociale arrangementer, men i fremtiden er der planer om også faglige arrangementer for at 
erfaringsudveksle og skabe netværk på tværs af uddannelserne. Derudover kan HIF yde økono-
misk tilskud, hvis de studerende skal på arkiver ifm. projekt eller har planlagt ekskursion. HIF øn-
sker at styrke de studerendes engagement og initiativer. Studentertidsskriftet Tendens består af en 
redaktion med studerende fra Historiestudiet. Artiklerne er skrevet af de studerende selv ud fra for-
skellige temaer, som gennemgår en redaktionsproces med faglig og grammatisk feedback. Den 
skriftlige formidling er vigtig, ikke bare inden for de traditionelle historiefaglige jobs, men også de 
utraditionelle. Denne kompetence skal styrkes via tidsskriftet. Derudover skaber tidsskriftet en 
ramme for de studerende til at udforske egne interesser. Tidsskriftet indebærer også en pris, der 
gives årligt til de studerende, der har gjort en ekstra indsats. Sidst, men ikke mindst, har studiet 
egne podcasts. To studerende har med udgangspunkt i en gammel podcast, Pastcast, skabt en ny 
med navnet ”For at gøre en lang historie kort”. Dette styrker den mundtlige formidling. Ift. employa-
bility er alle disse aktiviteter vigtige for skabelsen og styrkelsen af kompetencer, ikke bare i forhold 
til formidling, men også i forhold til at arbejde med andre opgaver, som ikke udspringer af det studi-
emæssige. Entreprenørskab er også et element i tiltagene (podcast som eksempel). Aktiviteterne 
har også deres egne platforme.  
 
TKN: Højt aktivitetsniveau blandt studerende, som man fra studienævnet sætter stor pris på. Det 
skal tilføjes, at foråret 2022 byder på en ekskursion til Rom, som studienævnet støtter ved at 
sende tre undervisere afsted med de 58 studerende: Carsten Hjort Lange, Susi Meret og TKN selv.  
Kommentarer fra panelet:  



 

 
MM: Imponerende stort arbejde, ros til tiltagene.  
 
TKN: Bølgegang i forhold til studienævnets sammensætning. Fuld repræsentation af studerende til 
næste studienævnsmøde. Henvendelse til studienævnet fra de to studerende, som vil starte pod-
cast op. Studienævnet vil bevilge finansiering til indkøb af redskaber hertil. 
IS: Betyder meget for en arbejdsgiver, at studerende har haft andel i sådanne tiltag, når de søger 
job.  
 
IMLK: Arbejder på at sælge deltagelsen i disse aktiviteter udadtil hvad angår CV. Dét at være i en 
bestyrelse eller arbejde på et tidsskrift kan være en stor fordel, og det skal de studerende få øj-
nene op for. 
 
LZ: Erfaring for at medvirken i tidsskriftet Tendens under studiet havde en positiv indvirkning under 
jobsøgningen. At være en del af det sociale miljø gav endvidere mulighed for at netværke med stu-
derende på de yngre årgange og dermed udveksle erfaringer med kompetencer. 
 
TKN: De kommende møder i aftagerpanelet bør også inkludere en status på sociale aktiviteter 
blandt de studerende. 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

6. Handlingsplan for Historiestudiet 2022 – redegørelse v. Torben Kjersgaard Nielsen       
(ca. 14:15–14:30) 

 
TKN: AAUs kvalitetssikringssystem udfoldes, hvilket betyder udarbejdelse af handlingsplaner for 
studienævnet. I øjeblikket er man i gang med et 6-årigt rul, inden næste store evalueringsrunde fin-
der sted. Undervejs laves årlig status, hvor der udarbejdes datapakker med ledighedstal, studen-
tertilfredshed osv. Samtidig tjekkes det, at handlingsplanerne udføres. En del af handlingsplanen 
for historiestudiet omhandler et stigende frafald på BA-studiet. For at forbedre vilkårene for de ny-
startede studerende og derigennem mindske frafaldet har studiet pr. september 2021 ansat 3 fag-
lige støttelærere, der selv er studerende, til at udfylde en mentorfunktion/faglig studievejlednings-
funktion. Tilbagemeldingerne viser, at tiltaget er en succes, og det fortsætter i foråret 2022. En an-
den del af handlingsplanen er, hvordan det står til med udbud af praktikpladser. Studiet vil opstarte 
et pilotprojekt, hvor studerende på kandidatuddannelsen (informationsforvaltning og kulturformid-
ling), som plejer at komme i praktik på museum eller arkiv på 9. semester, skal have adgang til an-
dre praktikmuligheder (mere utraditionelle jobs). Studiet arbejder også på at sikre alternative prak-
tikpladser til de 2-faglige, hvis de ønsker det. Pt. har disse studerende blot mulighed for 2-3 ugers 
praktik på et gymnasium. Pilotprojekt sættes i gang, så de første studerende kommer afsted efterår 
2022. Porteføljen af praktiksteder skal netop udvides, så det retter sig mod et bredere arbejdsmar-
ked. Et tredje element i handlingsplanen er øget fokus på kompetenceafklaring (del af bachelor 
STO, men skal også inddrages mere direkte i undervisningen. Hvordan tænker man entreprenant? 
Inddragelse af oplæg fra folk, der kan lære fra sig om entreprenørskab i forlængelse af uddannel-
sen. Målet er at gøre studerende opmærksomme på at gøre noget aktivt, der kan udvikle de efter-
spurgte kompetencer. Denne tænkning skal trænes meget mere for de studerende.  

NH: Enormt interessant fx ift. brugen af en arkivar for at skabe vækst i en virksomhed. AKKC sid-
der pt. i en situation, hvor de gerne vil skabe flere store messer. De står pt. for Europas største fi-
skerimesse, hvilket hænger sammen med Nordjyllands historie som fiskeriegn. I fremtiden vil flere 
messer blive bygget op på samme måde, hvor fokus på egnens særegenheder danner grundlag 
for messens placering i Nordjylland. Kandidater med uddannelse inden for informationsforvaltning 
kan være med til at skabe dette. Udsagnet er ikke et løfte om praktikpladser, men det kunne 



 

bestemt være en mulighed. Det kan synliggøre, at historikere KAN GØRE noget: Samarbejde med 
AKKC vil være en synliggørelsesplatform.  

LPVH: Historikere er gode til at aflæse identiteter, hvor kompetencer fra historiestudiet kan bruges 
i virksomheder til at bevidstgøre deres identiteter, som kan understøtte produkt/event. Historikere 
er en slags identitetseksperter, og det kan i høj grad overføres til det private arbejdsmarked netop i 
forb. m. virksomheders udvikling, strategi og marketing.  

NH: Som tidligere handelschef i en mindre stationsby, kan jeg bekræfte, at byens historiske udvik-
ling havde stor betydning for iværksættelse af forskellige tiltag. I arbejdet med at udvikle ting med 
en grobund og kulturel/historisk berettigelse har historikere en helt særlig kompetence.   
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

NH vender tilbage med status på mulig praktikophold for historiestuderende på Aalborg Kultur og Kongres Center. 

 
7. Alumnenetværk på Historiestudiet – oplæg og diskussion v. Torben Kjersgaard Nielsen 

(ca. 14:30–14:45) 

TKN: Alumnenetværk er en opgave, som studiet vil kigge nærmere på i løbet af 2022. Historiestu-
diet skal have fat i gamle alumner ikke bare for at skabe en sammenhæng mellem dengang og nu, 
men især også fordi gamle alumner kan bruges over for nuværende studerende. Studiet skal finde 
ud af, hvordan man hiver fat i de gamle alumner (nogle er allerede kontaktet via sociale medier), 
og så skal der skabes et system for kommunikation, samt modeller for, hvordan de ældre alumner 
kan være til nytte og føle sig nyttige. Testimonials er vigtige for de studerende at spejle sig i og 
drage inspiration fra, når de selv bliver dimittender og skal ud på arbejdsmarkedet.  

JHI: På institutniveau er man i gang med at bygge netop et system for håndtering af alumnenet-
værk op i år, men man vil også kombinere det med netværksaktiviteter, som JHI indledte med ved 
mødets start. Alle i aftagerpanelet vil få en henvendelse, hvor de bedes om at indtræde i netværket 
som kontakter. De vil give tilsagn om, at instituttet må holde dem orienterede, og at de vil melde 
tilbage med potentielle muligheder ude i deres respektive arbejdsmarkeder. 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

JHI kontakter medlemmerne af aftagerpanelet mhp deres eventuelle medvirken i alumnenetværk/andre netværk. 

8. Næste møde – dato og indhold 

Der var enighed om at aftale nærmere via Doodle. Mødet vil ligge en fredag eftermiddag i slutningen 
af august 2022. 

 

Professorerne Bo Poulsen og Poul Duedahl vil blive inviteret til mødet for at give et rids over, hvad 
der rent fagligt sker på historieområdet, og hvordan dette kan omsættes i den bredere verden. 

MMs forslag til indhold: I forhold til BI og data – hvad ved vi nu, og hvilken viden efterspørges? 

Hvis aftagerpanelet har ønsker om punkter til næste møde, må de gerne sende dem til Susanne 
Byrresen. 

Doodle udsendes til panelet medio februar. Når dato for næste møde er fastlagt, indkalder TKN/SBB indkalder professor 
Poul Duedahl og professor Bo Poulsen til at deltage i næste møde. Referat af dette møde udsendes medio februar. 



 

 

9. Eventuelt 

Hvis medlemmer af panelet skifter job eller mailadresse, så vær venlig at orientere Susanne Byrre-
sen herom, så næste mødeindkaldelse lander i den rigtige indbakke.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 

 

For referatet 

MSP, SBB og TKN. 
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