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Så er dette 14-dages intensive kursus lige noget for dig. Her kan du få 
trimmet dine forudsætninger for at gå til optagelsesprøve og  forbedre 
dine chancer for at bestå. En lang række tidligere Rødding-elever på 
journalistuddannelserne kan bekræfte, at kurset spillede en afgørende 
rolle for, at de kom ind.

Kursusforløbet tager afsæt i prøverne på journalistuddannelserne i 
 Aarhus og Odense. Programmet omfatter blandt andet en stribe af 
skrive øvelser – med og uden tidspres. Vi vil arbejde med forskellige for-
tælletekniske artikeltyper, notatteknik, sprogbevidsthed og udvikling af 
din evne til at skrive korrekt. Du får feedback på opgaverne både i grup-
per og i plenum. Du bedes medbringe din egen computer. Skolen stiller en 
printer til rådighed, men vi anbefaler stærkt at du medbringer din egen.

Kurset ledes af journalist, lektor Lars Borup, der både har undervist i 
journalistik på Journalisthøjskolen og været med til at vurdere de  årlige 
optagelsesprøver. Kurset ligger parallelt med vores øvrige højskole-
undervisning, hvor vi blandt andet udbyder journalistik som hovedfag.  
Du vil altså blive en del af højskolelivet med morgensang, foredrag og 
hyggeligt samvær om aftenen – hvis du ikke lige er i gang med at for-
berede dig til næste dag. I weekenden vil du desuden få mulighed for 
at opleve den enestående sønderjyske natur, når vi tager på udflugt til 
marsken og Vadehavet og ender i Ribe, hvor vi efter en tur rundt i byen 
sætter os ind på en cafe og får varm kakao og kage.

Tilmelding
Pris: 6.950 kr. (tillæg 1.500 kr. for enkeltværelse).
Tilmelding via vores hjemmeside: www.rhskole.dk (under KORTE KURSER)
eller ring til kontoret på tlf. 74 84 22 84.

Drømmer du om 
at blive journalist?  



Kursus-
værter
Lars Borup  
Lars Borup (kursusansvarlig) lektor, 
journalist, kommunikationsrådgiver. 
Har undervist på Journalisthøjskolen 
(nu Danmarks Medie- og Journalist-
højskole – DMJX) i Aarhus siden 1987. 
Uddannet på  Aalborg Stiftstidende 
(i dag  Nordjyske Medier). Har været 
ansat på både regionale og lands-
dækkende aviser. Har produceret 
TV og radio for DR. Var i en periode 
freelancereporter med base i London. 
Fra 2003 primært tilknyttet  Update 
– Journalisthøjskolens afdeling for 
kompetenceudvikling og interna-
tionale projekter. Er i dag freelance-
journalist med egen virksomhed, som 
blandt andet udbyder undervisning 
til en lang række organisationer. Har 
tid ligere været med til at bedømme 
optagelsesprøverne på Journalist-
højskolen.

Ib Keld Jensen  
Ib Keld Jensen, journalist. Har siden 
2001 været under viser på Journalist-
højskolens (DMJX) kursusafdeling 
 Update og har deltaget i vurderin-
gen af de årlige optagelsesprøver. Er 
desuden vejleder på diplomuddan-
nelsen. Har skrevet for blandt andet 
 Berlingske, Politiken og Jyllands- 
Posten, været redaktions sekretær på 
BT. Er fast tilknyttet DR, og gennem 
pressearbejde for en række  store 

institutioner har han  fingeren på 
mediernes puls. Arrangerer desuden 
PR-kurser på Berlingske og  Politiken 
for journalister.

Sprogundervisning
Andreas Ullum Kristensen, cand.mag. 
i litteraturvidenskab og litteratur-
formidler. Tidligere litteratur-, skrive- 
og grammatikunderviser på Rødding 
 Højskole.

Desuden medvirker 
Ulrik Haagerup, grundlægger og leder 
af det nyoprettede ”Constructive 
Institute: Constructive jounalism” ved 
Aarhus Universitet. Tidligere chef for 
DR Nyheder samt chefredaktør ved 
såvel Jyllands-Posten som Nordjyske 
Medier. Modtog i 1990 sammen med 
Erik Eisenberg og Martin Uhlenfeld 
Cavlingprisen for afdækning af en 
række overbelåningssager i danske 
realkreditinstitutter.

Mads Rykind-Eriksen, forstander, 
cand.mag. i historie og filosofi.



Kursusprogram

Lørdag den 14. marts 
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, ind-
kvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og  rundvisning 
ved Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: Introduktion til 
kursusforløbet ved Lars Borup. 
Her fortælles om uddannelserne i 
Aarhus og Odense og kravene til 
de studerende: Hvad skal opta-
gelsesprøven vise, og hvad bliver 
der lagt vægt på? Vi gennemgår 
optagelsesprocessen.

Aftenopgave: Hvorfor journalist?

Søndag den 15. marts
Hvorfor journalist: Opsamling.
Det gode CV – introduktion til det 
gode CV.

Efterfølgende skal vi i dag arbejde 
med:
• Hvad er journalistik? Hvordan 

adskiller journalistik sig fra an-
dre typer af formidling?

• Vinkling – hvad er det? Hvil-
ken funktion har vinkling i den 
journa listiske artikel?

• Fortæl om en oplevelse og find 
vinklen/historien.

• Oplæg til journalistisk portræt-
øvelse. Herefter interviewer I 
hinanden to og to og skriver et 
portræt.

Mandag den 16. marts
Kl. 9.00: Opsamling på vinklings-
opgave. Har du fundet vinklen/
historien? Hvordan bruges vinkling 
som værktøj i formidlingen?

Om feedback og andre værktøjer, 
som skal bruges i forbindelse med 
kursets opgaver.
• Feedback på portrætartikler.
• Opsamling på portrætøvelse.
• Omskrivning/forbedring af 

 portrætartiklen.

Aften: Hvordan går det med din 
paratviden?

Tirsdag den 17. marts
Portrætøvelsen rundes af. Gen-
nemgang af udvalgte eksempler.

Resten af dagen arbejder vi med 
referatet som genre og journa-
listisk værktøj:
• Brug af notatteknik.
• Sådan skal det formidles.
• En mindre referatøvelse.
 
Om aftenen skal der skrives et 
større journalistisk referat på bag-
grund af Ulrik Haagerups foredrag: 
”Konstruktiv journalistik - et opgør 
med pressens negative verdens-
syn”.
Ulrik Haagerup har i årtier fulgt 
med og deltaget i journalistikkens 



udvikling herhjemme og interna-
tionalt – og han mener, at der nu 
er brug for en helt ny journalistisk 
dagsorden. Hør begrundelsen 
denne aften.

Efter arrangementet: Få styr på 
noter og skriv starten på artiklen.

Onsdag den 18. marts
Kl. 9.00-10.15: Referatet skrives 
og afleveres.
• Opsamling på referatartikler.
• Feedback i grupper og plenum.

Skriv kreativt:
• Perception: Brug sanserne og 

glem dine fordomme.
• Skriv starten på en bog – øvelse.
• Den kreative fortælling – øvelse.

Aftenarbejde i grupper: Hvordan 
går det med korrektheden? Vi 
sætter fokus på dagens sproglige 
læring og tager nogle af de tid-
ligere sprogtester fra journalist-
uddannelserne i Aarhus og 
 Odense.

Torsdag den 19. marts
Opsamling ”Den kreative fortæl-
ling”.

Tjek din paratviden. På samme 
måde som ved optagelsesprø-
verne i Aarhus og Odense bliver 
din paratviden testet. Vis, hvad 
du kan. Det foregår med fastlagt 
tidsramme og uden hjælpemidler.

Herefter arbejdes der med kilder 
og research:
• Kildetyper og kildekritiske 

 overvejelser.
• Hvor finder man informationer-

ne?
• Brug af mundtlige og skriftlige 

kilder i journalistikken.
• Kort øvelse.

Oplæg til weekendens opgave/
analyseopgave. Opgaveformule-
ring publiceres fredag kl. 16.



Kursusprogram

Fredag den 20. marts
Sprogdag: Vi dykker ned i den 
sproglige værktøjskasse.  Dagens 
undervisning varetages af 
 Andreas Ullum Kristensen.

Kl. 9.00-12.00: Kommareglerne.
Kl. 13.00-16.00: Fejlfinding og 
sproglig korrekthed.
Kl. 16-: Weekendopgave 
 publiceres.

Lørdag den 21. marts
Dagen er afsat til at arbejde med 
analyseopgaven. Sendes senest 
søndag kl. 12 til din underviser.

Søndag den 22. marts
Dagen er afsat til at skrive ana-
lyseopgaven færdig og aflevere. 
Derefter tager vi på udflugt til Va-
dehavet og marsken, hvor vi går 
en tur. Vi ender i middelalderbyen 
Ribe, hvor vi sætter os ind på en 
af byens hyggelige caféer.

Mandag den 23. marts
Feedback på analyseopgaver i 
grupper.
Opsamling i plenum.

Når journalistens egen holdning  
er synlig i artiklen:

Klummeskrivning: 
• Hvordan strukturerer du 

klumme skrivningen?
• Hvilke krav stiller denne genre til 

journalisten?
• Eksempler på klummeskrivning.
• Skriv en klumme ud fra et fast-

lagt emne.

Aftenarbejde i grupper: Hvordan 
går det med korrektheden? Vi sæt-
ter fokus på den sproglige læring 
og arbejder med flere tests. Hvor-
dan går det med din paratviden.

Tirsdag den 24. marts
Opsamling på klummeskrivning.
Skriv et blogindlæg – øvelse.

Dagens sproglige input med af-
sæt i klummeskrivningen – og en 
test.
• Husker du de gode sprogråd?
• Er dine tekster konkrete, mund-

rette og dynamiske?



Du bor på Rødding Højskole 
de 4-6 uger kurset varer og 
får alle måltider serveret. 
Prisen inkluderer altså alt. 
Dog må der påregnes udgift-
er til ekstra materialer (det 
kan være lidt ekstra lækkert 
print papir), blyanter, papir 
eller en portfoliomappe. 
Du har mulighed for at købe 
disse ting i vores lille butik til 
yderst rimelige priser.

Pris: 4 uger: 11.960 kr. Tillæg 
1500 kr for enkeltværelse.

Pris: 6 uger: 17.940 kr. (Graf-
isk design + portfoliokursus).
Tilmeld dig på www.rhskole.
dk (under Korte kurser).

Kurset ligger parallelt med 
vores lange forårshold med 
unge mennesker, hvor vi 
blandt andet udbyder Design 
& Innovation som hovedfag. 
Du vil altså blive en del af 
højskolelivet med morgen-
sang, foredrag og hyggeligt 
samvær om aftenen og i 
weekenden, hvis du ikke er 
i gang med at forberede dig 
til næste dag. 
Rødding Højskoles lange 
forårskursus varer fra januar 
til juni. Et langt kursus er ikke 
kun målrettet optagelses-
prøverne til designuddan-
nelserne. Vi vil mere end det! 

Bliv på højskolen
I hovedfaget Design & Inno-
vation vil du opleve forskel-
lige designgenrer og lære 
de værktøjer, man bruger 
indenfor de forskellige fag 
til at få ideer. Det betyder, 
at du bliver markant bedre 
til at undres og til at se 
verden med nye øjne. 
Ved siden af hovedfaget 
kan du vælge Grafisk design 
med Adobeundervisning og 
grafiske projekter samt fag 
som Tegning, Keramik m.m. 
På den måde får du ikke kun 
en måneds intensiv forbere-
delse til optagelsesprøverne 
men også tid til fordybelse. 
Dermed bliver du endnu 
bedre rustet til en fremtid 
som designer. Og så har vi 
slet ikke nævnt muligheden 
for at få et netværk af nye 
venner, masser af fede 
oplevelser og ikke mindst 
en studietur til Sydafrika! 

Læs mere om vores lange 
kurser på www.rhskole.dk.

Livet på Højskolen

Læs og tænk videre – øvelse. Du 
bliver testet på din sproglige for-
måen og din evne til at få ideer.

Onsdag den 25. marts
Vi kigger på resultatet af ”Læs og 
tænk videre” i grupper og plenum.
Sprog og kreativitet - øvelse.

Kl. 13.00: Fra Rødding til SDU/ 
Aarhus
En tidligere kursist fortæller 
om sine oplevelser med kurset, 
 prøverne og starten på studiet.

Opvarmning til optagelsesprøven:
Med afsæt i en bog som skal læ-
ses inden prøven i Aarhus skal du 
håndtere en opgave med flere ele-
menter og fastlagt tidsramme.

Torsdag den 26. marts
Gruppefeedback på ”Opvarmning 
til optagelsesprøven”.
Opsamling i plenum.
Test: Logisk tænkning og kombi-
nationsevne (gymnastik for hjer-
nen!).
Opsamling.
Evaluering af forløbet.

Kl. 14.30: ”Den sidste olie”. Hol-
dene samles. Vi gennemgår de 
 vigtigste ting, du skal være op-
mærksom på ved prøverne, så 
formen er pudset helt af inden 
mødet med ”nåleøjet”.

Afrunding.

Festmiddag.

Fredag den 27. marts
Kl. 9.00: Morgensang og derefter 
afrejse.

Alle hverdage er der morgenmad  
kl. 7.30-8.15, morgensang kl. 8.30-
9.00, frokost kl. 12.00, aftensmad 
kl. 18.00 og aftenkaffe kl. 21.00.

OBS!  
Ret til ændringer i forløbet forbe-
holdes.
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