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G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  27. JANUAR 2016 

Forum Saxo Studienævnets Aftagerpanel  

Møde afholdt: 12. november 2015.  

Sted: 12.3.39.  

Referent: Annie Lumbye 

 

 

Til stede: 

Europæisk Etnologi: Mads Biering la Cour (MBC) og Mikkel Venborg Pe-

dersen (MVP). 

Forhistorisk Arkæologi: Niels Algreen Møller (NAM), Susan Pallesen (SP) 

og Hugo Sørensen (HS). 

Historie: Christoffer Emil Bruun (CEB). 

Klassisk Arkæologi: Anne Marie Nielsen (AMN). 

Græsk og Latin: Marianne Alenius (MA) og Erik Petersen (EP). 

Saxo Studienævnet:  

Lærerrepræsentanterne Søren Ivarsson (SI), Signe Mellemgaard (SM), Per 

Ole Rindel (POR) og Lone Wriedt Sørensen (LWS). 

Studenterrepræsentanterne Kristoffer Maribo E. Larsen (KMEL), Lasse 

Kragballe Rasmussen (LKE) og Sandi Rizvic (SR).  

Afbud fra: 

Historie: Kristian Jensen og Kirsten Kvist. 

Klassisk Arkæologi: Mette Fjeldhagen og Birthe Lundgreen 

Græsk og Latin: Jens Refslund Poulsen. 

Studienævnet: David Bloch og Benedicte Fonnesbech-Wulff. 



 

SIDE 2 AF 6 Desuden deltog: 

Institutleder Anders Holm Rasmussen (AHR), Taus Christiansen (TC) og 

Heine Hansen (HH). 

 

Der var forud for mødet udsendt følgende invitation 

 

”Saxo-Instituttet prioriterer og vil gerne udbygge samarbejdet med aftagere 

og repræsentanter for det kommende arbejdsmarked for kandidaterne. Sam-

arbejdet med de eksterne samarbejdspartnere antager som bekendt mange 

former og varierer fra fag til fag.  En af de væsentligste er de forskellige 

fags praktikordninger, hvor studerende prøver kræfter med konkrete opga-

ver på det fremtidige arbejdsmarked. På fagene har vi også samarbejder om 

karrierearrangementer (først og fremmest i form af dimittender, der deler ud 

af deres erfaringer af deres fag ’i praksis’, hvor de nu har fået ansættelse). 

Og endelig har vi et ret omfattende samarbejde på mange fag om undervis-

ning i form af gæstelærere, lærerudveksling, samarbejde med arkiver og 

museer og andre eksterne samarbejdspartnere om enkelte moduler. Eksem-

pler på dette er samarbejdet med arkiver om undervisningen eller dele af 

den på historie og etnologis første år, det begyndende samarbejde om histo-

ries didaktiske kursus på den gymnasierettede profil, samarbejdet med mu-

seer om seminargravninger eller materiale til arkæologi-studerendes BA- 

opgaver og meget mere, og opgaver stillet af offentlige eller private op-

dragsgivere på kandidatuddannelsen i anvendt kulturanalyse.  

 

Vi vil gerne drøfte med jer som aftagere, i hvor høj grad og hvordan vi fort-

sat skal prioritere og evt. udvikle de forskellige typer af samarbejde. Fra fa-

genes synspunkt er samarbejdet uhyre vigtigt, og fra studenterside synes der 

stadig stor interesse for at gå i praktik, men også for at lave reelle projekter 

mm. i samarbejde med arbejdsmarkedet, som dermed i mindre grad bliver 

akademiske øvelser og mere noget, der måske kan bruges af nogen til noget. 

 

I hvor høj grad, vurderer I, giver praktikordninger, samarbejde med arkiver 

eller museer, ekskursioner osv. nyttige eller nødvendige kvalifikationer hos 

vores kandidater? Og i hvor høj grad kan I som aftagerpanel hjælpe os med 

at udvikle de dele, som I vurderer som vigtige? 

 

To ting sætter rammerne på en ny måde for disse former for samarbejde: 

Saxo-instituttet ser for 2015 ud til at generere et massivt underskud, og frem 

til 2017 kræver budgetsituationen på Saxo-instituttet tilpasninger i form af 

reduktion af udgifter og om muligt også øgning af indtægter.  De finanslovs-

forhandlinger, der er i gang, og udsigten til en reform af taksametersystemet 

peger i retning af, at økonomien bliver mærkbart indskrænket også på læn-

gere sigt. De nye initiativer til samarbejde mellem fag og repræsentanter for 



 

SIDE 3 AF 6 arbejdsmarkedet, som vi gerne vil sætte i søen, kan derfor ikke kræve øget 

ressourcetræk. 

 

Samtidig kræver studiefremdriftsreformen af de studerende, at de skal være 

tilmeldt 30 ECTS pr. semester, at de skal være det flere måneder før seme-

stret begynder, og der er ikke mulighed for ændringer i tilmeldingen. Det 

betyder, at de studerende, der vil i praktik, skal være sikker på at have en 

praktikplads i meget god tid, og praktikopholdet skal passe til semester-

strukturen. På praktikstederne er der givetvis lignende frister mm, som skal 

kunne gå op. 

 

Programmet for mødet ser i år således ud: 

16.00-17.00   Møder mellem aftager- og studienævnsrepræsentanter for de 

enkelte fag.   

 Historie: Lokale 12.3.07 

 Etnologi: Lokale 12.4.07 

 Forhistorisk arkæologi: 11B-1-05 

 Klassisk arkæologi: 13B-1-20 

Græsk og Latin: 11B-1-19A. 

 

17.00-18.00  Samlet drøftelse for hele aftagerpanelet og studienævnet i fro-

koststuen (lokale 12-3-29). 

 

Vi glæder os til at høre jeres synspunkter og ideer.” 

 

Institutleder Anders Holm Rasmussen bød velkommen til mødet, som alle-

rede havde været i gang i en times tid med drøftelser på de enkelte Saxo-fag. 

Da der var nye medlemmer af Aftagerpanelet, foreslog Signe Mellemgaard 

en kort præsentationsrunde. 

 

Temaet for sektionernes drøftelse havde især været praktik. Grundet flere 

afbud havde Historie og Etnologi slået sig sammen. Denne ”fagfusion” hav-

de især diskuteret, om praktik i det hele taget nytter. Nogle mente, at det 

gjorde det faktisk ikke. Korte praktikophold gavnede mindst, men det af-

hang af praktikstedet. Man havde også drøftet forholdet mellem praktik og 

egentlige studenterjobs. Af hensyn til fristerne for undervisningstilmelding 

er det ofte nødvendigt at tilmelde sig praktik, før opslagene bliver offentlig-

gjort. Gruppen havde også diskuteret løsere former for tilknytning til et 

”praktiksted”, hvor man fik en opgave, som man skulle løse, f.eks. i form af 

et lille forskningsprojekt. Det var også muligt at skrive et egentligt ”virk-

somhedsspeciale”.  

 



 

SIDE 4 AF 6 MVP mente, at mange studerende gik i praktik med henblik på senere at få 

et job. CEB mente, at det man som studerende havde at byde på i forhold til 

praktik skulle spille sammen med det, praktikstedet lavede. MBC var enig 

heri. 

 

MA understregede, at Museum Tusculanum havde gode erfaringer med 

praktikanter, som faktisk kan bruges til noget. Hun mente, at studerende har 

godt af at prøve ”det virkelige liv”, hvor man ikke altid sidder med det, man 

er god til, eller som er ens fag. Der er ingen uddannelse, der som sådan kva-

lificerer til arbejdet på et forlag.  

 

LKR gjorde opmærksom på, at den tidlige undervisningstilmelding gjorde, 

at de studerende ofte skulle melde sig til praktik, før eventuelle praktikplad-

ser blev slået op.  

 

POR oplyste, at forhistorisk arkæologi allerede har praktik på kandidatud-

dannelsen, men er på vej med praktik også på bacheloruddannelsen. Da mu-

seerne har brug for at synliggøre deres aktiviteter, forestillede han sig, at 

mere formelle samarbejdsaftaler kunne være vejen frem. Museerne har også 

et behov for efteruddannelse, men hvad var der mulighed for at deltage i, og 

hvad var der råd til? Man kunne overveje seminarer af en enkelt dags varig-

hed. 

 

NAM understregede, at museerne er interesserede i, at de studerende har 

mest mulig praktisk erfaring. HS oplyste, at gruppen havde haft en lang 

drøftelse om planlægning. Det er vigtigt, at de studerende kan se, at der er 

projekter, man kan melde sig til op til 1½ år frem i tiden. Praktik på kandi-

datuddannelsen skal også forberedes i god tid, så praktikken får et indhold. 

POR supplerede, at netop dette også var blevet drøftet under fagets besøgs-

runde på udvalgte museer i sommeren 2015.  

 

LWS oplyste, at gruppen for klassisk arkæologi kun havde bestået af 3 per-

soner, idet 2 af de eksterne paneldeltagere havde meldt afbud til mødet. 

Gruppen havde især drøftet de korte frister, der gør det stort set umuligt for 

de studerende at planlægge. Der er ikke altid en praktikplads, når man skal 

bruge den. Museernes økonomiske midler bliver også beskåret fremover. 

AMN understregede, at hendes arbejdsplads gerne ville hjælpe, men man 

skulle være klar over, at det også kræver noget at være praktiksted. Det er 

vanskeligt med langtidsplanlægning, da den nuværende økonomiske situati-

on har medført, at allerede planlagte udstillinger har måttet opgives. Det 

kunne dog stadig lade sig gøre, at de studerende kom i hold og så på gen-

stande. 

 



 

SIDE 5 AF 6 EP berettede fra Græsk og Latin, at hans arbejdsplads ikke ligefrem sukkede 

efter praktikanter, da det kan være ganske tidskrævende. Han så 2 ”trusler” 

for sig: De studerende mister oplæringsmuligheder, da praktikpladser og 

studentermedhjælpsstillinger vanskeliggøres, samtidig med at de studerende 

egentlig heller ikke rigtigt har tid til det.  

 

SM indskød, at det netop er de ting, der begynder at vise sig nu, samt at al-

ting skal være på plads langt tidligere end før. MA oplyste, at hun lige hav-

de ansat 4 studentermedhjælpere på én gang, fordi studentermedhjælpere 

ikke kan være der mere end 6 timer om ugen. AHR spurgte, om studenter-

jobbene var det største problem? 

 

MVP påpegede, at praktik ville blive vanskeligere fremover, da det bedre 

kunne betale sig for institutionerne at investere i studenterjobs. HH sagde, at 

praktikperioden var meget kort, hvilket også gjorde den svær at planlægge. 

Det havde gymnasielærerne beklaget sig over sidste år. MBC mente, at vi 

måske ikke forstod at bruge praktikperioden rigtigt – praktik kan også bru-

ges til at finde de bedste studentermedhjælpere. HS oplyste, at hans arbejds-

plads gerne ville have dem, der kunne noget. På spørgsmål fra EP blev det 

oplyst, at et praktikophold udløser enten 15 eller 30 ECTS. 

 

SM oplyste, at 30 ECTS gør det mere fleksibelt, men samtidig udgør det jo 

¼ af hele kandidatuddannelsen. En kandidatuddannelse er kort, og praktik 

går fra noget andet. 

 

CEB mente, at der var to veje at gå for en studerende: Man kunne enten gå 

”fordybelsesvejen” eller ”virksomhedsvejen” – der var flere måder at blive 

kandidat på. EP mente, at hans eget liv ville være blevet anderledes, hvis 

han havde været i praktik. AHR understregede, at vi var interesserede i at 

holde fast i praktikken, og det var derfor værdifuldt at høre om de udfor-

dringer, der var, på forskellige praktiksteder. SØ fortalte om historiefagets 

nye modul: Historiefagets didaktik, hvor faget har et tæt samarbejde med 

gymnasierne. Også her havde der været et ønske om, at de studerende er der 

i længere tid end vi egentlig havde tænkt os. HS mente, at det var vigtigt, at 

praktikophold blev evalueret, så der skete en opsamling af forskellige erfa-

ringer.  

 

AHR konstaterede, at hver institution og hvert fag har sine egne udfordrin-

ger og ønsker – det bliver ikke helt nemt at få det koordineret. SM mente, at 

nogle ting måtte klares på fagniveau, andre på institutniveau og atter andre 

på institutionsniveau. 

 



 

SIDE 6 AF 6 På spørgsmål fra EP oplyste SM, at praktik kun er et obligatorisk element på 

Master of Applied Cultural Analysis (MACA), mens det på andre fag er fri-

villigt. På MACA havde man været spændt på, hvordan det ville gå med ik-

ke-dansktalende praktikanter på dansktalende arbejdspladser, men det var 

gået over al forventning.  

 

SM og AHR takkede de fremmødte for de forskellige indlæg og synspunk-

ter. Det havde været spændende, og der var kommet mange gode ting frem, 

som alle var blevet noteret. 

 

Annie Lumbye 

 

 


