Årsberetning: KALIF 2016/2017 i tal
Over 100 medlemmer (med dem der lige har meldt sig til op til årsfesten).
1 god håndfuld hyggelige og produktive møder
1 arbejdsdag for bestyrelsen med frokost og god stemning
2 nuværende kandidatstuderende og 5 alumner i bestyrelsen
SosialeMedier og kontakt med medlemmene
Vi har 296 følgere og 304 likes
(økning på over 40 følgere)
256 modtagere af KALIFs nyhedsbrev, som blev sendt sølle to gange i 2016/17. Undskyld. Til
gængeld arbeider vi på en fresh ny hjemmeside og er gode til at sprede information over
dronningen av sosiale medier: facebook. Her linker vi til våre arrangementer, til hvad som sker i
fagmiljøet; læsekredser og foreninger, hvad våre ansatte laver og hvordan idéhistorie ter sig ude
i verden.
Så hold øje med vores facebookside.

Semesterstart
90 + spisende gæster til semesterstartsfesten
0 ture efter flere øl til semesterstartsfesten (i modsætningen til andre år, hvor en udsolgt bar har
udløst øl-ture til nærmeste supermarked), fordi vi denne gange havde masser. Også for meget.
Heldigvis blev det overskydende aftaget af rus-hytteturen.
Flere hjertelige frivillige end vi kan tælle, særligt fra bachelorårgangene, til at stå i baren og
hjælpe til med oppyntning, borddækning og oprydning. Tusind tak for det! Vi synes, det er dejligt
at blive hjulpet så godt.
1 fantastisk semesterstartsforelæsning med Morten Haugaard Jeppesen om historiens
betydning.
0 ledige stole, men mange gode spørgsmål til slut.
1 vellykket kandidatintro med morgenmad, workshops og oplæg.
KALIF-kopper i nyt lækkert design uddelt til lækre nyudsprugne kandidater ved årets
semesterstartsreception, hvor der var helt utroligt mange mennesker i et meget varmt lokale. Vi
løb tør for vin, men kun i allersidste øjeblik, og det anser vi for at være en succesfuld afslutning
på en hyggelig reception. Tak til de frivillige tutorer og andre bachelorstuderende, som var flittige
med deres hjælpende hænder, både da der skulle dækkes op og dækkes af.
Lige forinden semesterstartsreceptionen skød KALIF en ny tradition i gang, nemlig en
specialekonference, hvor de nyudklækkede kandidater i idéhistorie fik lov til at præsentere deres
specialer for undervisere, kærester, familie, venner og tidligere medstuderende. Vi håber, at
traditionens spændende første leveår har slået solide rødder, så vi kan fortsætte med at høre fra
de mange interessante og udfordrende specialer, der bliver skrevet på idéhistorie. Som tak for
deres præsentation og deres akademiske anstrengelser modtog de deltagende specialister
denne første gang i specialekonferencens historie Slagmark-nummeret om neoliberalisme.

Diverse
2 skridt frem og 1 tilbage. Efter et meget langt tilløb er mentorordningen ikke i gang. Den er
derfor pt. lukket og ved at blive gentænkt.
5 år som forening.
3 gange hurra!
Et fortløbende og fremragende samarbejde med studievejledningen og ny studievejleder
1 specialekreds opstartet med snackordning og oplæg fra undervisere. indtil videre fra Casper
Andersen
1 fungerende paraply-organisation. Vi har kontakt til de fleste studenterdrevne tiltag på
Idéhistorie og bliver stadig bedre til at udmelde de mange glade budskab fra vore mange
foreninger.
Forårsarrangementer 2017
Cand. Mag. i Idéhistorie
Der var mange unge idéhistorikere til Cand.mag i idéhistorie - et oplysningsarrangement om en
kandidatuddannelse i topklasse. I år var der rigtigt mange interesserede, måske også i kraft af,
at den nye studieordning lyder vanvittigt spændende. Forhåbentligt starter de alle sammen efter
sommerferien! Tak til Mikkel og Casper, der trådte til for at forklare om idéerne med den nye
ordning, og de nye fag og deres indhold. Og tak til Studievejleder Nanna, som forklarede
formalia, ansøgningsprocedure med mere.
Karriereveje for Idéhistorie (tidligere i Idéhistorikere i Job).
2 gamle forpersoner for KALIF: 1 højskolelærer: Thea Lømmel P. Strand og 1 HK-Øst-Jylland
medarbeider: Anders Storm.
1 tidligere ansat ved Information Dagbladet: Simone Sefland Pedersen
1 udstillingskurator ved Koldinghus Museum: Anni Nørskov Mørch

Ny Studieordning for kandidaten 2017
KALIF har i det foregående år repræsenteret de kandidatstuderende og alumnerne i møderne
mellem studerende, undervisere og alumner ifm. udviklingen af- og diskussionerne om den nye
kandidatstudieordning, der træder i kraft fra efterårssemestret 2017.
Bestyrelsen synes, at den nye studieordning viser gode takter:
For det første med fokus på samarbejde mellem og udfordring af idéhistories fire klassiske søjler
og de metodikker og blik der hører dem til. På den måde bliver kandidaten andet og mere en
BA’en 2.0
For det andet ved at sætte fokus på den kandidatstuderendes egen idéhistoriske interesse og
specialisering. På den måde sikrer vi den bredde, idéhistorien giver mulighed for at udfolde sig
på samtidig med, at den enkelte kan blive stærk og dygtig inden for sit interessefelt.
For det tredje ved at opøve mundtlig formidling. På den måde sætter vi fokus forskellige
kontekster for formidling af komplekst stof.

For det fjerde ved at kredse om idéhistorikerens eller den intellektuelles rolle i videnssamfundet
og den samtidshistorie, der også i stigende grad blive en del af det idéhistoriske emnefelt. På
den måde er der fokus på, i hvilke sammenhænge det er relevant for en idéhistoriker at tilbyde
sin viden, samtidig med at der er en forståelse for hvordan viden fungerer, og hvad viden er i
forskellige sammenhænge.
Yderligere skal vi samarbejde med kandidatuddannelsen i Kulturhistorie om nogle af
historieteoretiske tematikker, som idéhistorie beskæftiger sig med, og vi tror, at det kan blive et
frugtbart fagligt samarbejde om en fælles del af deres og vores interessefelt.
Køn:
Køn på idéhistorie diskuteres mere og mere, og det er vi glade for i KALIF, ikke mindst fordi vi
lagde bestyrelsesåret ud med at sætte det på dagsordenen som et gennemgående punkt, vi
gerne ville forholde os til. Bestyrelsen har diskuteret problematikker vedrørende pensum,
ansættelser og udvælgelse, mens den nyopstartede læsekreds for køn, queer og idéhistorie,
K.I.D, har taget til genmæle overfor den manglende behandling af køn i blandt andet
Socialiseringens idéhistorie. I KALIF synes vi, det kunne være fedt at gentænke kanonen i
filosofihistorien, såvel som i idéhistorien, således at vi på idéhistorie vedbliver at forholde os
kritisk til vores egne selvfølgelige og måske kønnede forestillinger om de filosofihistoriske
bjergtoppe.
1 årsfest med 1 af de nye ph.d-studerende på det faglige program og 1 spænende diskussion
om køn
Christoffer, Esben og Thomas holdt fengende og spennende opplegg om deres prosjekter til
årsfesten 2016. Esben er på utveksling på St.Andrews, Christoffer er på barsel og Thomas er
halvveis i sin Ph.D. Mon hvor Tobias er om et år? og hvordan går det med den kjønnede
debatten på idéhistorie?

