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Reykjavik-København-Bruxelles
 Tre ugers tour de force for nordiske journalister

Sæt X i kalenderen: 22. oktober-12. november 2016

• Online med det politiske og kulturelle i Norden og EU
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• 3 kompetente, journalistiske kursusledere er garanter for, at det faglige indhold har medie-
relevans, så kursisterne kan anvende ny erfaring, teknisk og indholdsmæssigt, straks de vender hjem.

• 20 kursister starter de tre uger med ophold i Islandsk kulturcentrum Reykjavik, deltager i 
Nordisk Råds sessioner i København og slutter blandt nordiske aktører i EU parlamentet og 
Ministerrådet i Bruxelles. 

• Det får du med hjem: Faglig tyngde nordisk, politisk, kulturelt og teknologisk. Ny viden om 
fællesskab og forskellighed, globale udfordringer, moderne formidling og ikke mindst: Et betydeligt 
netværk af nordiske kolleger. 

•

!
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UDFORDRINGEN 

Nordiske medier udfordres af online nyhedsflow og kampen for at sætte regionalt og nationalt 
perspektiv på globale, politiske beslutningsprocesser. Magten flytter ud - til Bruxelles. Flytter 
journalistikken med? Og hvordan går det med den nordiske koordinering af EU-politikken? 

“Aarhus 2016: Pres på Norden” sætter Norden i lokalt, nationalt, regionalt og globalt 
perspektiv ved at følge de politiske processen i EU og Nordisk Råd - med nordiske perspektiv
- samtidig udvikles og fastholdes deltagernes medie-tekniske færdigheder.

•
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METODEN
• FOKUS PÅ DEN GODE HISTORIE

Metoden er aktive forelæsninger, diskussioner, 
workshops, vidensdeling, humor, oplevelser - med 
udgangspunkt i konkrete nordiske eksempler samt via møder og 
diskussioner med anerkendte debattører, kolleger, 
undervisere og forskere.

•
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SPROG OG WEBINAR
TYVSTART I OKTOBER 2016

OKTOBER: Hele kurset foregår om muligt på “blandinavisk”.  Dette kan kræve en 
særlig indsats for deltagere, som ikke har skandinavisk som modersmål. Finske deltagere 2 dages 
dansk-undervisning i Helsingfors inden kursusstart.

OKTOBER: Kurset tyvstarter hjemme hos dig selv. Webinar med intro til kursets digitale 
platforme med en lille start-opgave (underviser Kristian Strøbech, Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole). Dette første webinar foregår undtagelsesvis på engelsk.

Kristian Strøbech, ekspert i 
digitale platforme.
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UGE 1: REYKJAVIK
22. -29. OKTOBER

Elektroniske mediers fordele for moderne nordiske journalister.
Bliv professionelt struktureret bruger af bl.a. Twitter, Storify og Facebook.
Introduktion til de nordiske samfund og deres udfordring i et Europa med større EU-skepsis end 
længe set. 
Med udgangspunkt i islandske eksempler introduceres deltagerne til den nordiske 
velfærdsmodels udfordringer i medgang, modgang og genrejsning - sådan som 
islændinge har oplevet alle faser. Klima, økonomi, flygtningestrøm vil være gennemgående 
temaer for alle tre uger.
Undervisningssted uge 1:  Centralt Hotel i Reykjavik

•
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AARHUS 2016 - 2. uge
29. oktober-4. november København

Nordisk Råds årlige sessioner samler statsledere, ministre og nordisk 
orienterede politikere. Kursisterne får mulighed for at konfrontere politikere med 
tidens varme emner som flygtninge, klima, økonomi og Nordens rolle i EU.

Hvor står Norden i den nye verdensorden - og hvor står vi i forhold til Europa? 
Og Rusland?

Nordisk Råds kulturpriser uddeles - deltagene får adgang til prismodtagerne og 
deltager i prisgallaen. Deltagerne prøver nye teknikker af på nordiske sessioner.

 

8



AARHUS 2016 - 3. uge
4. -12. november Bruxelles

Europa Parlament, Europakommision og den enorme lobbyvirksomhed i 
Bruxelles gør byen til Europas politiske hovedstad. Hvordan høres den nordiske stemme i 
dette sproglige Babelstårn?
Hvordan kan vi som online-journalister monitorere dette system i medierne? Kurset 
møder nordiske toppolitikere, EU-kommissærer, lobbyister og reportere med 
mulighed for, at deltagerne skaber varige netværk.
Opsamling på hele kurset.
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EVALUERINGER 2015-2011
(På en skala, hvor 5 er topkarakter)

• Evalueringsår           2015      2014      2013    2012    2011      

Generel vurdering af kurset 4,3         4,4        4,6        4,6       4,1     
Fagligt udbytte af kurset        4,0        3,9        4,3        4,1       3,8     
Nordisk nytte (netværk)        4,1        4,9        4,6        4,4       4,2     
Balance (kursets tempo)        4,0        3,8        4,2        4,0       3,9                                                          

  

• n

Aarhus 2009 

Aarhus 2014Aarhus 2015
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DELTAGERE OM 2015:

★“En inspirerande resa av hög kvalité. Intressant, brett, effektivt och roligt. 
Alla nordiska journalister borde få gå en kurs som den här.”

★“Det var en saga med ett lyckligt slut vars budskap, om nordiskt vänskap 
och samarbete, kommer att leva länge i oss alla. “

★“Jag njöt, och sög i mig all ny info som en svamp. Lärde mig mycket nytt både 
om SoMe, EU-apparaten och Island. ”

★“Den gode arbeidsmoralen og oppmøtedisiplinen hos de andre deltakerne 
virket motiverende. Jeg har notert to fulle forelesningshefter, som jeg tar 
vare på! ”

★“Europa og Norden er kommet nærmere. Kurset har gitt meg perspektiv og 
bredde, og en dypere forståelse for hvor i verden jeg og min avis står. Jeg står 
nå mer trygt i de større sammenhengene. ”

16 journalister fra Norge, Finland, Danmark og Sverige deltog i 2015 og blev spurgt:
Hvis du skulle fortælle dine kolleger om kurset, hvad ville du så skrive?
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DELTAGERE OM 2014:
★“ Aarhus 2014 har gett mig kollegor och vänner för livet i de övriga 
nordiska länderna. Jag har fått en fördjupad förståelse för EU och de olika 
arbetsprocesserna där. Under kursen förstod jag vikten av det nordiska 
samarbetet rent konkret men även vilka svårigheter det finns att hitta 
gemensamma nordiska vägar. Allt det här gör mitt arbete som journalist 
lättare och förhoppningsvis djupare “

★“ Jeg har fået redskaber til at bruge sociale medier endnu mere i 
forbindelse med mit nuværende arbejde med projekter og i fremtiden, når jeg 
kommer tilbage til mit journalistfag. Jeg har fået et meget bedre indsigt i 
nordisk og europæisk samarbejde, for det gav en anden forståelse for EU og 
Norden, når man selv besøger stederne, hvor politikerne og embedsmændene 
mødes for at bestemme noget, som faktisk vedrører og berører alle os 
borgere “

★“ Aarhus-kursen 2014 erbjöd riktigt interessanta ja intensiva tre veckor 
med sociala medier, EU-frågor och det nordiska samarbetet. Jag fick mig 
mycket av det professionellt. Dessutom kursen var mycket skojig! “

★“ Kursen ger ovärderliga erfarenheter i nordiskt samarbete och ökar 
förståelsen för våra olika länder “
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KURSUSLEDERNE

Kursusleder Reykjavik og 
Nordiske Råds sessioner:

Dr. Sigrun Stefansdottir 
(ISL)
Professor ved Akureyri 
Universitet. Tidligere 
Programchef for den 
islandske radiostation RUV. 
Fhv. rektor ved NJC og 
informationschef i Nordisk 
Råd og Nordisk Ministerråd.
Har stået for adskillige 
nordiske journalistkurser med 
fokus på Island - Sigrun har 
medansvaret for uge 1 og 
uge 2 på dette års kursus.

!
Kursusleder hele kurset:
Anders Lange (DK)
Fagmedarbejder Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole/
Nordisk Journalistcenter siden 
2007. Tidligere Morgenavisen 
Jyllands-Posten og Aarhus 
Stiftstidende. NJC-arrangør af 
mange kulturkonferencer, 
ansvarlig for NJC’s 
kursusprogram i Rusland. 
Underviser i Journalistisk 
Formidling på DMJX. 
Gennemgående leder af 
Aarhus-kurset for 8. gang.

Kursusleder Bruxelles:

Lektor John Frølich (DK)
Lektor i EU-journalistik 
ved Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole 
Journalist siden 1980. 
EU-kurser og 
seminarer i 20 år. Tidl. 
journalist ved Kolding 
Folkeblad, Ritzaus 
Bureau og Danmarks 
Radio. EU-reporter 
med basis i Bruxelles..
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TILMELD/ANMÄL
 SENEST 5. JUNI PÅ NJC.DK

“Aarhuskurset” - også kaldet  
hovedkurset - har eksisteret siden 1957 

i forskellige former, som et tilbud om 
efteruddannelse for nordiske 

journalister. Kursets støttes økonomisk 
af Nordisk Ministerråd med ca. 50 

procent af budgettet. Kurset arrangeres 
af Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole og Nordisk 
Journalistcenter
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