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Mødestruktur for sociale medier på SDU 
Opdateret: 10.09.2021 

 

Baggrund 

Hos Kommunikation har vi revideret opgaveporteføljen samt mødestrukturen for sociale medier - både 

interne møder i afdelingen og møder med hele SDU. Herunder finder du en oversigt. 

 

I SDU Kommunikation 
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I SDU Kommunikation er der et ugentligt møde om content til sociale medier.  

 

For hele SDU 
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Ad hoc-møder: fx onboarding til tredjepartsplatforme 
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Et møde pr. semester, hvor vi skal forholde os til eksempelvis studiestart, jul, optag og eksamener. 

Møderne vil være af 2 timers varighed, og der vil kun være fokus på ”kommende indsatser og indhold samt 

universitetets tilbud til enhederne.” Formålet er at højne kvaliteten af indhold og styrke samarbejde 

mellem enheder, så SDU får større gennemslagskraft på sociale medier. Argumenterne for dette er, at 

uanset om der er tale om branding, community management, PR eller markedsføring med hårde KPI’er, 

afhænger det hele af godt indhold. Det bliver gruppens vigtigste formål at forbedre hinandens indhold både 

ift. interessemomenter i indholdet, SDU’s brandplatform og ift. distribution. Dog vil vi efter større indsatser 

– på tværs af mange enheder – stadig evaluere. 
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Samarbejdsmøder om kanaler. Fx om takeovers og andet indhold på Instagram. Da vores strategi er, at vi 

skal have høj kvalitet på færre, men stærkere, kanaler på sociale medier, stiller det krav til samarbejde 

omkring disse kanaler, hvor flere personer fra forskellige enheder kan være med til at drive én kanal 

bilateralt. Det kan fx være Instagram, hvor der ikke må bookes to takeovers samtidig. Kommunikation står 

for at indkalde relevante medarbejdere, som vil være dem, der mest arbejder med en given kanal. 

Møderne finder sted, når det vurderes, at der er brug for dem. I skrivende stund er der et Instagram-

planlægningsmøde hver fredag. 
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Kommunikations ansvarlige for sociale medier tager mindst én gang per år ud til de ansvarlige fra 

enhederne herunder for at deltage i et møde omkring behov, indsatser og tilbud (det kunne være takeover 

eller videoproduktion) ift. sociale medier. Det er medlemmerne i arbejdsgruppen for sociale medier, der 

har ansvar for at invitere, når der er behov for det. Deltagere vil være fra arbejdsgruppen for sociale medier 

samt eventuelle andre relevante medarbejdere i de respektive enheder, som social media manageren 

besøger. 
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Governance i dag 

 

For fakulteter 

 

Det Humanistiske Fakultet: 

Kontakt Rune Nørgaard Jørgensen  

rune@sdu.dk 

Det Naturvidenskabelige Fakultet: 

Kontakt Nina Bjørnskov  

ninab@sdu.dk 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: 

Kontakt Helle Bisgaard Jensen  

heje@sam.sdu.dk 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 

Kontakt Marianne Lie Becker  

mlbecker@health.sdu.dk 

Det Tekniske Fakultet: 

Kontakt Klaus Elkær  

kle@tek.sdu.dk 

 

For Campusbyer 

 

Esbjerg: 

Kontakt Ane Line Søndergaard  

aline@sdu.dk 

Kolding: 

Kontakt Anne Lieberg (på barsel) 

anli@sdu.dk 

 

Selina Sara Eisenberger 

sseis@sdu.dk  
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Slagelse: 

Kontakt Kirsten Lambert  

kirsten@sdu.dk 

Sønderborg: 

Kontakt Lene Hviid Petersen  

lehp@sdu.dk 

 

For andre enheder 

 

Biblioteket: 

Kontakt Jeppe Lomholt Akselbo  

ja@bib.sdu.dk 

Danish Institute for Advanced Studies (DIAS): 

Kontakt Marie Elisabeth Mollerup Dam 

maed@dias.sdu.dk 

IT Service: 

Kontakt Lene Wedell 

lbw@sdu.dk 

Research & Innovation Organisation (RIO): 

Kontakt Susanne Siig Petersen 

susp@sdu.dk 

Studieservice: 

Kontakt Sigrid Alsion Rytz 

sigrid@sdu.dk 

 

Ovenstående kollegaer skal kontakte 

Martin Juul Hyldahl, Social Media Manager  

maskh@sdu.dk 

Mimo Antabi, Kommunikations- & eventkoordinator  

mantabi@sdu.dk 
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10.09.2021 

 

Martin Juul Hyldahl 

Social Media Manager 

Brand & Markedsføring 

Kommunikation, SDU 


