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Aarhus-Helsingfors-Bruxelles
 Tre ugers tour de force for nordiske journalister

Sæt X i kalenderen: 22. oktober-11. november 2017

• Online med det politiske og kulturelle i Norden og EU
•



• 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 europæisk kulturby 2017 Aarhus, deltager i 
Nordisk Råds sessioner i Helsingfors 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. 

•



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 2017: 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.

•



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.

•



SPROG OG WEBINAR
TYVSTART I OKTOBER 2017

OKTOBER: Hele kurset foregår så vidt muligt på “blandinavisk”.  Dette kan kræve 
en særlig indsats for deltagere, som ikke har skandinavisk som modersmål. Finske deltagere tilbydes 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, freelance, tidligere 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole). Dette webinar foregår undtagelsesvis på engelsk.

Kristian Strøbech, ekspert i 
digitale platforme.



AARHUS 2017 - 1. UGE
22. -28. OKTOBER

Elektroniske mediers fordele for moderne nordiske journalister.
Bliv professionelt struktureret bruger af bl.a. Twitter og Facebook.
Introduktion til de nordiske samfund og deres udfordring i et Europa med større EU-skepsis end 
længe set. 
Med udgangspunkt i centrum af Europæisk kulturby 2017 Aarhus introduceres deltagerne til 
den nordiske velfærdsmodels udfordringer - deltagerne deltager aktivt i diskussioner, 
debatter og præsentationer. Klima, økonomi, flygtningestrøm vil være gennemgående 
temaer for alle tre uger.
Undervisningssted uge 1:  Centralt hotel i Aarhus - byen som regnes blandt verdens bedste
kulinariske byer ifølge bl.a. Lonely Planet.

•



AARHUS 2017 - 2. uge
28. oktober-4. november Helsingfors

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.

 



AARHUS 2017 - 3. uge
4. -11. november Bruxelles

Europa Parlament, Europakommision og den enorme lobbyvirksomhed i 
Bruxelles gør byen til Europas politiske hovedstad. Hvordan høres den nordiske stemme i et 
EU præget af Brexit og nye uforudsigelige verdensledere.
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.



EVALUERINGER 2016-2012
(På en skala, hvor 5 er topkarakter)

• Evalueringsår           2016      2015      2014      2013    2012        

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

  

• n

Aarhus 2015



DELTAGERE OM 2016:

★“Jeg unner alle et Aarhus-kurs. Jeg føler meg tryggere på å skrive nyheter 
fra Norden og Europa. Sosiale medier gir uante muligheter som jeg gleder meg 
til å sette meg mer inn i. .”

★“Jag vill rekommendera alla mina kolleger att åka på den nordiska kursen - 
förutom ren faktakunskap och nya kontakter så var den mycket inspirerande.  
“

★“Spännande kurs som ger nya ingångar i ditt arbete om journalist, både när 
det gäller Norden och EU. Ger viktig bakgrundskoll.  ”

★“Det är en kurs som har varit oerhört intensiv, krävt stor koncentration 
för att överbrygga språkförbistring, men samtidigt har den gett mycket bra 
kontakter till kollegor och gett nya källor och kunskap. ”

★“Nordisk journalistkursus handlar inte enbart om Norden eller 
journalistik. Den kan också ge ökad kunskap, inspiration och motivation. 
Nätverk och förståelse för kollegers arbete. Nya trick, arbetsmetoder och 
kunskap också för dem som trodde sig kunna allt. Språkträning i både nordiska 
och europeiska språk. Det kostar inte mycket. Kloka mediehus uppmuntrar 
sina journalister att delta. ”

16 journalister fra Norge, Finland, Danmark, Sverige, Færøerne og Island deltog i 2016 og blev spurgt:

Hvis du skulle fortælle dine kolleger om kurset, hvad ville du så skrive?



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?



KURSUSLEDELSE

Kursusleder Helsingfors 
og Nordiske Råds 
sessioner:

Redaktør Margareta 
Björklund (FI)
Tidligere chefredaktør for 
Österbottens Tidning, 
Vasabladet samt betroede 
poster på bl.a. Bergens 
Tidende (NO). Journalist 
siden 1984. Nu ansat i 
informationsafdelingen på 
Finlands 
Kommunförbund.Taler 
svensk, finsk, norsk og 
engelsk. Er OK til tysk.

Kursusleder hele kurset:
Asbjørn Jørgensen (DK).

Journalist, lektor ved Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole. 
Tidligere ved bl.a. Berlingske og 
Jyllands-Posten. Fra 2001 
projektleder for skolens projekter 
i udlandet, især Sydøsteuropa. 
Fra 2009 koordinator for 
internationale 
undervisningsforløb på skolen. 
Norsk mor, dansk far. Taler 
engelsk, en del fransk og lidt 
tysk.

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.Taler dansk, 
fransk, engelsk og OK 
til tysk.



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

Tekst


