
2021.05.17 Julie Sommerlund (RUC, IKH ‘Dekan for
Humaniora’)
Stefan: Øh hvordan tænker du at en implementering af Thirdroom på IKH ville fungere bedst?
Skulle det være en bottom up proces eller skulle det være en ledelses forandret proces eller
skulle det eventuelt være en  eller anden form for blandingen?

Julie: Jamen så tror jeg man skal lave en eller anden form for blanding. Ja jeg tror at man skal,
man skal analysere hvem der sidder med opgaver som har med employability at gøre. Altså
nogle af de ting som i gerne vil, så skal man finde ud af, hvem er det der sidder med sådan nogle
emner? Det kunne være, ikke kun på IKH faktisk, det kunne også godt være centralt på grupper
at der var nogen i studie og karrierevejledningen for eksempel. Det kunne jo være studieledere
og det kunne sådan set også være studienævn. Men jeg tænker det er en selvstændig opgave i
virkeligheden  og analysere det. Hvem er det der sidder med de her opgaver.  Og så tror jeg at det
er rigtig vigtigt at man øhm at man tænker på, at man skal komme til de her mennesker med
Thirdroom som en, en hjælp eller en løsning eller noget der kan få deres arbejdsliv til at blive
bedre og nemmere og øhh løfte nogle ting som, som er svære. Altså jeg tror at rigtig mange af
som sidder på de her positioner, de har en masse opgaver, masse ting de skal løse.  Så, så man
skal undgå ligesom at det opleves som en ekstra ting der kommer, men mere at det er en hjælp
til noget af det de sidder med i forvejen. Altså en lettelse eller løsning er nok det rigtige, det
rigtige ord. Så på den måde tror jeg det er lidt øhh det er en blanding ik. Man skal finde de
forskellige, sådan hvad kan man kalde det proces målgrupper eller sådan noget. Nogen der i
stedet for at skulle ud og have fat på den enkelte studerende eller den enkelte underviser så få
fat på dem, der har fat på mange andre og så hjælp dem med at gøre deres arbejdsliv bedre og
nemmere. Det tror jeg er det i skal gøre.

Stefan: Ja. Jeg har haft den tanke at man kunne jo, man kunne jo lave ledelsesforankret strategi i
form af at man laver en streg i sandet på et eller andet tidspunkt og siger alle de hold der starter
efterfølgende efter den streg de skal bruge på en måde som der er beskrevet i det obligatoriske
program.

Julie: Det kunne man godt, men så skal man, så tror jeg man skal lave noget forarbejde først fordi
det er altid en stor øhm, en stor ting at give til en ledelse hvis man laver den slags streg i sandet
som betyder at nu skal alle gøre et eller andet bestemt, så skal man som ledelse være meget
sikker på at det man sætter dem til at gøre er det rigtigt.
Så der tror jeg det er vigtigt at der er lavet piloter eller på anden vis at man har, har prøvet det af
i praksis, på en systematiseret praksis. Sådan så at man som ledelse kan sige, okay det har
faktisk virket, det vil vi gerne gøre nu. øhm fordi det er altid en kæmpe ting hvis man ligesom
skal sætte obligatoriske  indsatser i gang på tværs af hele institutionen.

Stefan: Ja i det her forslag ide ville det så være... når jeg siger en streg i sandet, så vil det så være
alle de studerende, der starter efter det tidspunkt, der ville være impliceret. Fordi at ideen var så
at sige at resten, det vil sige alle dem der har startet før den tids dato, de ville så indgå i en eller
anden form for frivillige proces, hvor man vil have en anden strategi og en anden indsats.
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Julie: Ja, men i forhold til dem der så er med frivilligt, der skal i sørge for at skaffe jer
systematiseret data, som kan bruges som baggrund for en ledelsesbeslutning. Det er man som
udgangspunkt som ledelse utilbøjelige til at træffe beslutninger, hvis der ikke er systematiserede
data som baggrund. Så der skal i tænke over hvordan, hvordan kan vi tracke det her, hvordan det
virker og ikke virker, og sådan så, så vi ved hvad det er vi beslutter ik.

Stefan: Yes, ja det giver rigtig fin mening. Øhm ja, og så har jeg et spørgsmål til og det er hvilken
effekt tror du en platform som Thirdroom, som en spin off effekt fra RUC generere til fordel for
RUC som institution.

Julie: (Telefon ringer i baggrunden) Undskyld, jeg har glemt at sætte min telefon på lydløs) Øhm
ja det er et godt spørgsmål. Vi har jo ikke rigtig nogen erfaringer med, med spin-offs. Men man
kunne jo håbe, og nu digter jeg bare ik, man kunne jo håbe at fordi det har den dér som praktisk,
øhh forankring og employability retning. At det så ville kunne understrege nogle af de ting, som
vi jo rigtig gerne vil, og som vi synes at vi i forvejen er rigtig gode til, men som vi måske ikke
altid får formidlet godt nok. Nemlig at det faktisk er et universitet der er rigtig tæt på, på praksis
og på aftager, og som altid arbejder praktisk og, og har den dér sådan virkelighedsnærhed i alt
hvad der foregår. Og det er jo meget det som vi gerne vil ha, altså som er RUC, som vitterligt er
anderledes end de andre universiteter. Øhh så det kunne være en en måde, vi kunne få hjælp til
at kommunikere det på andre og nye måder, så vil det jo klart være en hjælp.

Stefan: Ja det er sjovt at  du nævner det fordi der er jo al den her PPL fokus æhh på RUC  og  i den
kontekst så er det jo bare næsten mærkeligt at der ikke er kommet flere spin-off’s før. Fordi som
jeg har forstået så er der ikke rigtig noget spin-off’s, altså i den størrelses grad som for eksempel
Airbnb eller Reddit eller du ved i den der katagori der.

Julie: Nej, altså det tror jeg faktisk heller ikke, altså nu er spin-off’s ikke noget der er specielt
stort i universitetsverdenen overhovedet. I den udstrækning det findes, er det jo mest inde på
det sundheds faglige områder, så vidt jeg ved. Måske også på det tekniske område. Det er ikke
stort på de andre områder, men det tror jeg på en måde skyldes noget vanetænkning. Altså så jeg
tror ikke hvis du tager til, til de humanistiske fakulteter rundt omkring på landets øvrige
universiteter, så tror jeg ikke at de vælter sig, eller det ved jeg at de gør, vælter sig i spin-off’s
heller. Men så RUC burde være tættere på at kunne gøre det også inden for de andre områder.

Stefan: Ja det er det jeg mener ikke, fordi at der var alt det her projektorienteret arbejde og
tværfaglige arbejde og problemorienteret arbejde, og i den kontekst er det sjovt at der ikke er
flere af de ideer der bliver, bliver til virksomhedsprojekter i en eller anden udstrækning.

Julie: Ja det kan man sige. Det er en ny måde at tænke på alligevel, selvom at det burde ligge lige
for.

Stefan: Hmm.
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https://www.airbnb.dk/
https://www.reddit.com/

