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3 uger om grøn omstilling, fremtidens journalistik og et 

nyt Europa 
Rute: Bergen - Aarhus - Bruxelles 

Tilbud til nordiske 

journalister



BERGEN - AARHUS - BRUXELLES
Tre ugers kursus i tre byer for nordiske journalister 

Sæt X i kalenderen: 13. marts - 2. april 2022

• Inspiration, arbejdsmetoder, interviews og oplevelser
•



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.

Kursisterne mødes i Bergen og fortsætter i København. Vi afslutter kurset i Bruxelles med 
Europa-Parlamentet, Kommissionen og nordiske og internationale aktører i EUs hovedstad. 

Det får du bl.a. med hjem: Øget viden om klima-journalistik og grøn omstilling, bedre 
forståelse for aktuelle nordiske og internationale (særligt EU-) forhold. Redskaber til skarpere 
professionel brug af sociale medier og viden om digital journalistik. Udvidet kildenet i Norden og EU-
systemet. Et stærkt netværk af nordiske kolleger. 



UDFORDRINGEN 

Er journalistikken fulgt med magten i Bruxelles? Og hvordan påvirker Brexit den nordiske EU-
politik? Mens tech-giganter udfordrer branchen, skal der stadig findes regionale og nationale 
perspektiver på globale beslutningsprocesser.

Vi sætter Norden og klimajournalistikken i lokalt, nationalt og globalt perspektiv og 
følger politikernes arbejde i EU og Nordisk Råd. Samtidig udvikles dine medie-tekniske færdigheder.

•



 
METODEN 

FOKUS PÅ DEN GODE HISTORIE

Du bliver en del af aktive forelæsninger, diskussioner, workshops, 
vidensdeling, humor og oplevelser. 

Vi tager udgangspunkt i konkrete nordiske eksempler og møder 
anerkendte debattører, kolleger, undervisere og forskere.



SPROG OG WEBINAR 
TYVSTART HJEMMEFRA

Hele kurset foregår så vidt muligt på “blandinavisk”.  Dette kan kræve en særlig 
indsats for deltagere, der ikke har skandinavisk som modersmål. Finske deltagere kan evt. få dansk-
undervisning i Helsingfors inden kursusstart.

Kurset tyvstarter hjemme hos dig selv. Webinar med intro til kursets digitale platforme med 
en lille start-opgave samt oplæg til den første uge i Bergen. Dette webinar foregår på engelsk.

Webinar før kursusstart.



BERGEN - 1. ETAPE
Vi arbejder med fremtidens journalistik - nye metoder og nye platforme – helt aktuelt. 

Norge bygger på olie, fisk og produktion men skifter hastigt til en moderne økonomi baseret 
på global viden og vedvarende energi. Det skifte ses tydeligst i Bergen, der i dag er kraftcenter for 
bl.a. medie-udvikling, grøn energi og bæredygtig søfart.

I det medie-rige land ser vi bl.a. på:

– undersøgende metoder i samarbejde med Senter for Undersøkende Journalistik.
– lokale og ultra-lokale medier og besøger mainstream-medier.
– avantgarde og state-of-the-art medieteknologi hos Media City Bergen.

 



AARHUS - 2. ETAPE   

Grøn omstilling er top-prioritet i det nordiske samarbejde: Norden skal blive verdens 
grønneste og mest bæredygtige region.
 
Coronaens rammer også den grønne omstilling og bæredygtigheden. Vi ser på, hvordan Covid-19 
påvirker arbejdsmønstre, verdenssyn og journalistik.

I Aarhus fokuserer vi også på køn, børn og identitet - #metoo ramte Danmark med tre års 
forsinkelse. Danske ministre siger 'ghetto' og ‘fremmede’.



BRUXELLES - 3. ETAPE 
Kan EUs Vestager matche Facebooks Zuckerberg? Vi spørger kommissæren. Og må Twitter 
smide Trump, Macron og Mette ud af det gode selskab?

Kan grøn omstilling matche Frankrigs gule veste, Putins gas og USAs skifergas? Vi spørger nordiske 
EU-parlamentarikere, lobbyister og eksperter.

Og hvad med EU uden Storbritannien? Vi møder diplomater fra Norge, Storbritannien og EU.

I Bruxelles møder vi korrespondenter og medier, og du får tid til egne interviews og sightseeing. Vi 
besøger også bydelen Molenbeek, der husede nogle af terroristerne bag terrorangreb i Bruxelles og 
Paris.



EVALUERINGER 2014-2019 
Evalueringerne fra de seneste seks år tegner et klart billede.  

På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, giver kursisterne kurset: 

4,5 - 4,6 - 4,6 - 4,4 - 4,5 - 4,4



KURSUSLEDELSE

Projektkoordinator,  
Nordisk Journalistcenter

Mikkel Odgaard

Journalist og multimediedesigner.

Tidligere medindehaver af it-
selskabet Manatee, nyhedsjournalist 
ved NORDJYSKE Medier og 
kommunikationsmedarbejder i Jøp, 
Ove & Myrthu. 

Taler dansk og engelsk.

E-mail: mo@dmjx.dk

Kursusleder hele kurset:

Asbjørn Jørgensen

Journalist, lektor ved DMJX. 

Tidligere ved bl.a. Berlingske og Jyllands-
Posten. Fra 2001-2004 projektleder for 
skolens projekter i især Sydøsteuropa. 

Siden 2008 bl.a. koordinator for 
internationale undervisningsforløb. 
Norsk mor, dansk far. 
Taler engelsk, noget fransk og lidt tysk.
Mail:  asbo@dmjx.dk

Kursusleder Bruxelles:

John Frølich

Leder af NJC. Lektor ved DMJX. 

EU-kurser og seminarer i 20 år. Tidl. 
journalist ved Kolding Folkeblad, 
Ritzaus Bureau og Danmarks Radio. 
EU-reporter med basis i Bruxelles.

Taler fransk, engelsk, norsk og lidt 
tysk.

Mail:  jf2@dmjx.dk

mailto:asbo@dmjx.dk


TILMELD/ANMÄL SENEST 
 31. OKTOBER 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. 

Kurset arrangeres af Nordisk 
Journalistcenter.

https://njc.dk/kursus/aarhus-2021/

