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SoMe journalist for en dag - fortællinger fra Nordjylland 
Rider og drejebog 
 

Kontaktperson: Louise Eltved Krogsgård 
Mail: Louise.Eltved.Krogsgaard@99454545.dk 
Mobil: Louise Eltved: 22626128 
 
Tilmelding: (Indsæt kontaktperson og mailadresse) 
Evaluator af forløbet: (Indsæt kontaktperson og mailadresse) 
 
Bibliotekets udsendte: fx den der arbejder med tilbud til skolerne og/eller sociale medier/har undervisningserfaring 
 
Program: 
2 x 45 min undervisning 
Pause / Frokost 
2 x 45 min interview og opsamling 

 
Forplejning: (Indsæt ansvarlig) 
Forslag til forplejning: Kaffe/the / frugt og saft / pakker med juice og müslibar til at tage med ud til interviews. Få det evt. sponseret på 
den virksomhed eller den institution, hvor I skal interviewe.  
 
Arrangementet kan med fordel afholdes under Kulturkaravanedagene, men der er også mulighed for at afholde det inden og de 
udarbejdede facebookopslag kan planlægges til udgivelse under Kulturkaravanens dage 
 
Krav til afholdelse: 

 Tid: 4- 5 timer alt efter skoleskema og pauser. Fx 2 x 45 min undervisning og 2 x 45 min til interview ud og opsamling 

 Krav til lokale: Klasselokale med mulighed for at tage noter, projektor og lyd til visning af power point og video med lyd, 
mørklægning,  

 Klar aftale i nærheden, med steder hvor der må laves interviews 
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Før 
arrangementet

• Kulturkonsulenten

• Tjek siden Humans of New York på facebook: 
https://www.facebook.com/humansofnewyork/ Så du kender til 
konceptet

• Find relevant skole/gruppe, som kan tilbydes projektet, folkeskoleklasser 
(ældste klasser, 10. kl center, Ungdomsskoler (fx journalisthold), Social og 
sundhedsskoler, produktionsskoler, højskole, efterskole eller hvem du 
synes tilbuddet skal gives til) 
Lav aftale om at skolen kan deltage. Der skal afsættes min. 4 timer.

• Aftal med biblioteket, hvornår de kan og etabler samarbejde mellem 
skole/instution/klub og bibliotek

• Find steder, hvor eleverne kan lave interviews. Lav aftaler med at det er 
ok, at eleverne kommer i det pågældende tidsrum og interviewer og tager 
billeder. Det kan være: foran Føtex, på rådhuset, på arbejdspladser, på 
skoler, på en lokal restaurant.

• Find relevant medarbejder, der kan dokumentere/evaluere projektet, evt 
klassens lærer, som kan udfylde evalueringsskemaet
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Før 
arrangementet

• Bibliotekets personale

• Tjek siden Humans of New York på facebook: 
https://www.facebook.com/humansofnewyork/

• Afvent at Kulturkonsulenten finder en relevant skole og lav en aftale om, 
hvornår I kan afholde arrangementet

• Forbered dig i det medfølgende power point med noter og videoer. Skriv 
gerne til Louise for at få en færdiglavet PPT til inspiration.

• Udvælg enkelte opslag fra Humans of New York, som du vil vise klassen 
som eksempel, fx 3-5 stk, som du mener kan skabe en god dialog

• Indsæt dem i medfølgede powerpoint, og gør den personlig (med dine 
oplysninger osv), så den passer til dig

• Print powerpoint med mulighed for at tage noter til klassen, eller aftal 
med den pågældende underviser, at de har prints klar

• Print infoflyers min. 2 pr person (alle der bliver interviewet skal have en)

• Husk at få booket klasselokale med pc, projektor og mulighed for lyd, og 
at alle elever skal have adgang til internet, telefoner eller andet der kan 
tage billeder. 

• Bed læreren om at lave grupper af 3 personer, som arbejder godt sammen
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Under

arrangementet

• Under (Bibliotekets personale)

• Afhold undervisningen efter den aftalte power point

• Husk at få lagt en tidsplan, der passer til klassen

• Overhold tider

• Sørg for alle får informationsflyeren med ud til alle interviewede personer

• Opsaml på gruppernes interviews

• Aftal med grupperne om de vil have deres navn på deres interviews

• Evaluer med klassen og skriv et sammendrag til kulturkonsulenten
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Opfølgning

arrangementet

• Efter (Bibliotekets personale)

• Læs korrektur på de indsamlede interviews og ret de værste fejl 

• Send alle interviews til Sofie: sbb@jammerbugt.dk og bed hende sætte 
dem på facebook

• Del eventuelt interviews på bibliotekets facebookside

• Efter (Kulturkonsulenten)

• Evaluering med klasselæreren

• Deling af interviews på relevante kommunale facebooksider

• Udprintning og opsætning af alle lokale interviews, som kan hænges op og 
udstilles som billeder

• Finde et sted til udstilling, evt biblioteket til Samtalekraft


