
IVK-DAGEN 2021
FREDAG D. 12. MARTS / PROGRAMFOLDER



IVK-dagen 2021 er planlagt af frivillige og har kunnet 
lade sig gøre pga. det store arbejde lagt af: 

Amalie Frida Misser Juhl
Carl-Johan Frederik Gasmann
Cecilie Greve Jensen 
Emma Mathilde Jørgensen
Flemming Smedegaard
Julie Anine Noesgaard
Julius Munk Knudsen
Katrine Slott Nielsen 
Kristoffer Amnitzbøl Hyldtoft 
Maria Louise Mejnborg Lidsmoes
Mathias Langkilde Wagner
Mathilde Lund Hornbæk
Mette Brøndel Brøgger
Nanna Kruse 
Sasja Simone Krogh
Silke Sannier-Jensen 
Thea Engstrøm Knudsen

Grafik & design: Sasja Simone Krogh

TAK



VELKOMMEN TIL IVK-DAGEN 2021
IVK blev dannet 1. september 2005. I november 2005 afholdt vi den første IVK-dag, og det har vi 
så gjort hvert år siden indtil 2020, for 13. marts 2020 skulle vi have afholdt den 15. IVK-dag, men 
den blev som bekendt aflyst efter coronanedlukningen af Danmark 11. marts.

Men nu skal det være: Den 15. IVK-dag bliver holdt fredag 12. marts 2021. Den bliver på grund af 
den fortsatte pandemi afholdt digitalt. Her mens vi sidder hjemme hver for sig, synes jeg det er endnu 
vigtigere at få bekræftet, at vi på IVK stadig har et stærkt fagligt og socialt fællesskab med hinanden, 
selv om vi for tiden ikke må mødes fysisk til hverken undervisning eller fest.

Vi starter dagen kl. 14 med en faglig del. Først en fælles del med et spændende foredrag om tid og 
corona ved IVK´s egen underviser, Jacob Fanth, finale i årets spændende case competition samt 
overrækkelse af årets virksomhedspris. Derefter er der mulighed for at vælge mellem en række fore-
drag, hvor man kan høre om, hvordan man bedst organiserer sit studium, hvordan man får det fede 
studiejob, eller hvordan man får en spændende karriere efter endt IVK-uddannelse.

Vi håber, at mange har lyst til at samles i studiegrupper og andre mindre sociale bobler rundt om 
privat og sammen deltage i IVK-dagen og på den måde også få en god social oplevelse ud af det. 
Efter den faglige del bliver der et par times pause til at hygge med lidt god mad og drikke rundt om 
i boblerne, inden der kl. 19.30 bliver et par timers spændende quiz, hvor der er mulighed for at dy-
ste mod hinanden og vinde gode præmier. Og derefter er der så bare op til jer selv rundt omkring, 
hvornår IVK-dagen 2021 skal slutte. Jeg synes, det er et godt alternativ nu, hvor vi ikke må samles til 
den normale IVK-dagsfest.

Jeg håber, du har lyst til at deltage i årets digitale IVK-dag, for det er trods alt bedre at mødes online 
end ikke at mødes. Vi ses online til både foredrag, case competition og hygge.

FLEMMING SMEDEGAARD
Studieleder, IVK
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Da IVK-dagen 2021 bliver afviklet online, vil de respektive foredrag/aktiviteter foregå på Zoom. Bag hvert 
enkelt foredrag gemmer sig et hyperlink, og du skal derfor blot klikke på det eller de foredrag her i program-
oversigten, som du ønsker at deltage i. Du vil derefter blive videredirigeret til det rigtige Zoom-rum, hvori fore-

draget bliver afholdt. 
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Grøn Koncert er en tradition for hele Danmark. Det gælder også i Odense, hvor Grøn Koncert i 
2019 var udsolgt med 27.000 gæster. Grøn Koncert er for alle uanset alder, musiksmag og livsstil. 
Præsenteret af Tuborg og Muskelsvindfonden er det en fest, der gør en forskel. Ligesom resten af 
Danmark har Grøn Koncert lidt under en sommer med COVID-19. Vi afholdt Grønnere Grøn, men 
dette var ikke en indsamlingsaktivitet. Det betyder, at vi ikke har samlet penge ind til Muskelsvindfon-
den i sommer. Vi knokler og tror på, at vi udkommer til sommer med en Grøn Koncert, hvorfor det er 
essentielt for os at sælge billetter og nå så mange som muligt.

Når du køber en billet til Grøn Koncert, er du med til at støtte Muskelsvindfondens arbejde med at 
skabe plads til forskelle i samfundet. Vi anser det som relevant og tidssvarende at arbejde med et 
meningsfuldt formål, men koden til at bruge det kommunikativt og som et greb til at sælge billetter, 
kan være meget forskellig fra målgruppe til målgruppe og til tider en udfordring at løse.
 
Vi vil derfor gerne have hjælp til at finde ud af, hvordan vi kan bruge det, at ‘Grøn Koncert er en fest, 
der gør en forskel’, til at brande Grøn Koncert til den unge målgruppe (18-25 år) før, under og efter 
koncerterne, så det bliver en meningsfuld del af billetkøbet og oplevelsen?
 
Om målgruppen (18-25 år):
Hvilke medier når vi målgruppen fra 18-25 år på?
Hvilket indhold fungerer godt? (Temaer, perspektiver mv.)
Hvilken TOV (tone of voice) passer til Grøn Koncert?
Hvordan appellerer Grøn Koncert til den unge målgruppe?

Er du frisk på udfordringen?
Så tilmeld dig ved at sende en mail til Julie Anine Noesgaard på junoe16@student.sdu.dk senest d. 
19. februar 2021med din tilmelding. Du kan stille op som del af en selvvalgt gruppe på op til seks 
deltagere på tværs af årgange og retninger (også studerende med valgfag hos IVK er velkomne), 
eller du kan stille op individuelt, hvorefter vi tildeler dig en gruppe.

CASE COMPETITION MARTS 2021
GRØN KONCERT



KICK OFF FOR ALLE DELTAGERE 

Maria Wael fra Muskelsvindfonden holder oplæg om organisationen og casen, hvor hun vil sætte 
flere ord på, hvad der kan arbejdes med. Du og din gruppe vil til dette oplæg få tid til at stille spørgs-
mål til casen. Du vil på forhånd være blevet sammensat med din gruppe, og det forventes, at du 
som tilmeldt dukker op, uanset om du er tilmeldt som gruppe eller sat i en gruppe. De sammensatte 
grupper vil blive sammensat på tværs af årgange og retninger, så det er også en sjælden mulighed 
for at lære andre studerende at kende samt arbejde sammen med nogle helt andre, end du plejer.

TIDSPUNKT: Fredag d. 26. februar 2021, kl. 14-16

STED: https://syddanskuni.zoom.us/j/64991244851

PRÆSENTATION FOR DOMMERKOMITÈEN

Du og din gruppe har nu haft ca.14 dage til at forberede jeres præsentation, som I nu får 10 minutter 
til at overbevise dommerkomitéen om er den bedste og mest nyskabende. De tre bedste grupper 
går herefter videre til finalen kl. 14.55.

TIDSPUNKT: Fredag d. 12. marts 2021, kl. 9-12

STED: https://syddanskuni.zoom.us/j/68091886815

DEN STORE FINALE

De tre finalegrupper præsenterer deres løsninger for vores IVK-dags-publikum. Den endelige vinder 
findes ved publikumsafstemning, så det er med at sørge for, at alle dine IVKammerater er til stede på 
Zoom til at stemme på din gruppe. Når 1., 2. og 3. pladsen er kåret, bliver der overrakt attraktive 
præmier af årets dommere. Du og din gruppe får derudover som vinder af case competition en 
udmærkelse på jeres eksamensbeviser.

TIDSPUNKT: Fredag d. 12. marts 2021, kl 14.55-15.45

STED: https://syddanskuni.zoom.us/j/65324094554

CASE COMPETITION MARTS 2021
GRØN KONCERT

https://syddanskuni.zoom.us/j/64991244851
https://syddanskuni.zoom.us/j/68091886815
https://syddanskuni.zoom.us/j/65324094554


CORONA SOM TID
HOVEDFOREDRAG

Vi lever i en corona-tid. Det er ikke noget, der står i min kalender, men derimod noget, vi render rundt 
og taler om, at vi gør. Noget vi føler vi gør. Men hvad er det egentlig for noget, corona-tid?  

Corona-tid er en håndgranat af et samfundseksperiment, som har ladet længe vente på sig, der 
fungerer som et perspektiv og spørgsmål til den måde, hvorpå vi har struktureret arbejde i vores or-
ganisationer. Er de egentlig hensigtsmæssige? Corona-tid er min subjektive opfattelse og oplevelse 
af, hvordan jeg lever mit liv i en tid, hvor der er corona.  

I dette foredrag vil jeg berøre, hvad subjektiv tid er for et fænomen, og se på hvad det betyder for 
hjemmearbejde, pseudoarbejde, medarbejdertillid, planlægningspres og den arbejdsuge, som vi 
alle elsker at hade.  

Kan jeg virkelig nå alt det? Jeg har tid nok. Har du? 

FOREDRAGSHOLDER: Jacob Fanth, underviser og forfatter

TIDSPUNKT: Fredag d. 12. marts 2021, kl. 14.05-14.35

STED: https://syddanskuni.zoom.us/j/65324094554

https://syddanskuni.zoom.us/j/65324094554


KARRIERESPOR MARTS 2021
OPLÆG

Det spørgsmål vil jeg forsøge at besvare, idet jeg fortæller om min egen rejse fra IVK-studerende til 
overordnet SEO-ansvarlig i Salling Group. 
 
Da jeg startede på IVK, vidste jeg knapt nok, hvad ‘søgemaskineoptimering’ var. 
I dag ser jeg SEO som en undervurderet karrierevej med overraskende mange facetter og relevante 
muligheder for en IVK’er. Hør hvordan det gik til og hvad det krævede.
 
Mit oplæg tager dig samtidig med bag kulissen i Danmarks største detailkoncern. Hør hvordan jeg 
har forsøgt at gøre mig forståelig i Salling Group som humanisten blandt købmændene, og som 
specialisten blandt generalisterne.

OPLÆGSHOLDER: Joachim Hansen, Manager, SEO & Content, Salling Group (Bilka, føtex, 
BR mv.)

TIDSPUNKT: Fredag d. 12. marts 2021, kl. 16-16.30 

STED: https://syddanskuni.zoom.us/j/64186007995

EN FREMTID I FORSVARET SOM IVK’ER?

I mit oplæg ser jeg nærmere på hvilke karrieremuligheder Forsvaret tilbyder akademikere med en 
IVK baggrund. Med udgangspunkt i egen karrierevej, erfaringer og oplevelser vil du høre om rej-
sen, der startede som presseofficer og i dag fortsat er i bevægelse som specialkonsulent i Forsvars-
ministeriets Personalestyrelse. Jeg vil inddrage konkrete eksempler på markedsføringskampagner 
og forhåbentlig gøre dig meget klogere på hvordan vi anvender dine skattekroner på rekruttering 
til Forsvarets uddannelser. 

OPLÆGSHOLDER: Ronny Vossen, specialkonsulent, Forsvarsministeriets Personalestyrelse

TIDSPUNKT: Fredag d. 12. marts 2021, kl. 16.35-17.05

STED: https://syddanskuni.zoom.us/j/64186007995

HVORFOR ER DU (OVERRASKENDE) GODT KLÆDT PÅ TIL AT ARBEJDE MED SEO?

https://syddanskuni.zoom.us/j/64186007995
https://syddanskuni.zoom.us/j/64186007995


STUDIEJOBSPOR MARTS 2021
OPLÆG

HOW TO STUDIEJOB

Under oplægget får du en række gode råd til, hvordan du kan øge dine chancer for at få et relevant 
studiejob, hvordan du balancerer studieliv og studiejob – og særligt hvordan du kan udnytte dit 
studiejob til at opbygge erfaringer, som du både kan bruge på studiet og i dit kommende arbejdsliv. 

OPLÆGSHOLDER: Niklas Jørgensen, IVK BA/6. semester. Studentermedhjælper hos DFF|EDB 
og SDU Universitetspædagogik

TIDSPUNKT: Fredag d. 12. marts 2021 kl. 16-16.30

STED: https://syddanskuni.zoom.us/j/67824472967

BESTEM OVER EGEN TID OG OPGAVER I ET SELVSTÆNDIGT STUDIEJOB

Har du også lyst til at få et studierelevant studiejob, men har ikke haft held med de 2.553 ansøg-
ninger, du har sendt ud? Så kan du med fordel skabe dit eget job ved at blive selvstændig eller 
freelancer. Til oplægget vil Silke og Julie, der på deres kandidat har startet deres eget kommunikati-
onsbureau, inspirere  dig og andre IVK’ere til at blive bedre til at se den værdi, du som kommunikatør 
kan skabe for andre, så du måske kan finde modet til at skabe dit eget.

OPLÆGSHOLDER: Julie Anine Noesgaard og Silke Sannier-Jensen, IVK KA/4. semester. Ejere 
og konsulenter i JUSI Kommunikation

TIDSPUNKT: Fredag d. 12. marts 2021 kl. 16.35-17.05

STED: https://syddanskuni.zoom.us/j/67824472967

FRA STUDEJOB TIL FASTANSÆTTELSE

Mia blev Bachelor i sommeren 2020 og er i dag fastansat som marketingansvarlig hos Logistik-
virksomheden H. DAUGAARD. Hun vil udfra egne erfaringer fortælle om processen fra at få det 
relevante studiejob til også at blive fastansat. Til daglig er Mia i berøring med både optimering af 
hjemmeside, SoMe, nyhedsbreve og en masse andet.

Mia vil fortælle om, hvordan hun fik jobbet, vejen dertil, og hvordan hun bruger teori i praksis.

OPLÆGSHOLDER: Mia Valentina, BA IVK. Marketingansvarlig hos H. Daugaard

TIDSPUNKT: Fredag d. 12. marts 2021 kl. 17.10-17.40

STED: https://syddanskuni.zoom.us/j/67824472967

https://syddanskuni.zoom.us/j/67824472967 


STUDIESTILSPOR MARTS 2021
OPLÆG

FIND DIN EGEN STUDIESTIL 

Læser jeg for meget? Læser jeg for lidt? Hvor vigtig er undervisningen? Skal jeg arbejde hjemme, 
eller på UNI? Skal jeg gøre ligesom hende? Eller mere som ham? Får jeg nogensinde knækket 
koden? Livet som studerende handler i høj grad om at finde den bedste studieteknik for dig, hvilket 
kan føles som en, til tider, umulig opgave. I disse tre oplæg fortæller tre studerende fra hver deres 
årgang om deres studiestil, hvordan de hver især har fundet frem til de metoder, der fungerer bedst 
for dem, samt hvilke udfordringer, de stadig støder på. Studieteknik er et vigtigt studieværktøj, så kom 
og lad dig inspirere af dine medstuderendes erfaringer.

OPLÆGSHOLDERE: Nicolaj Buchwald Kattrup IVK BA/6. semester, Emilie Svane Bruhn IVK 
KA/4. semester og Katrine Sofia Lind, Cand. Mag. IVK - dansk og kommunikation

TIDSPUNKT: Fredag d. 12. marts 2021, kl. 16-17.40

STED: https://syddanskuni.zoom.us/j/68913781772

https://syddanskuni.zoom.us/j/68913781772


IVK-DAGSQUIZ
SOCIALT ARRANGEMENT

Året 2021 er desværre stadig mærket af coronavirus, men det skal ikke stoppe os fra at fejre den 14. 
IVK-dag! Det gør vi i år med en vaskeægte IVKuiz over Zoom. Denne IVKuiz bliver ikke en hvilken 
som helst quiz. Vi har nemlig skruet ekstra op for den festlige stemning ved at forvandle den til en mu-
sikquiz i bedste festivalstil. I vil møde forskellige quizmastere, som hiver jer igennem kategorier som: 
Hit med sangen, Gæt & Grimasser, Gæt en oversættelse og meget mere! Så tag dine nærmeste 
kammerater under armen og sæt jer sammen til en omgang musikquiz over Zoom, hvor I ovenikøbet 
kan vinde præmier! Da vi desværre ikke har muligheden for at pynte hverken koncertscenen eller 
festivalspladsen op for jer, så håber vi, at I vil være med til at skabe lidt festivalsstemning hjemme i 
stuerne med pynt og/eller udklædning. Vi gør i hvert fald vores bedste for at bringe en ægte festi-
valsstemning til jer via Zoom!

Tilmeldingsfristen er den 11. marts 2021 på https://ivkomiteen.nemtilmeld.dk/34/

TIDSPUNKT: Fredag d. 12. marts 2021, kl. 19.30-21.30
 
STED: https://syddanskuni.zoom.us/j/65107878980
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