Utbildningsplan
Radiolinjen
- med journalistisk inriktning och påbyggnadskurs i videojournalistik
Utbildningen
Radiolinjen är en tvåårig yrkesutbildning i radiojournalistik med inriktning mot Sveriges
Radio/Public Service. Under andra året ingår också en påbyggnadskurs i videojournalistik med
inriktning mot både kommersiell- och Public Service-TV. Tyngdpunkten ligger på radioproduktion
och den studerande gör bland annat återkommande direktsändningar i Varas närradio. I åk 2
produceras också videoreportage för webbkanaler. I utbildningen ingår två praktikperioder.

Mål
Den studerande ska efter utbildningen:
-kunna arbeta självständigt som radio- eller videojournalist
-behärska flera olika yrkesroller inom radio
-kunna jobba inom olika typer av media, främst TV
-ha byggt upp ett kontaktnät inom medievärlden

Kursinnehåll
1.1 Läsårsvis:
-Under första året inriktas arbetet på uppgiften som nyhets- och program-reporter,
programledare, tekniker och producent.
-Under andra året har arbetet bestått av två större projekt samt fördjupningar inom olika
samhällsområden.
-I utbildningen ingår två praktikperioder.

1.2 Moment:
Radioproduktion
-Ljudteknik, kontrollrum, studio
-Inspelningsutrustning: Marantz, Nagra, Olympus
-Ljudredigering i DIGAS
-Programplanering i DigAIRange
-Utsändning i DigaROC
-Redaktionellt arbete
-Programformat
-Programledarrollen
-Producentrollen
-Teknikerrollen
-Självkör
-HF-sändning
-Reportage – nyheter/program

-Påannonser, avannonser och prator
-Dokumentärproduktion
-Projektarbete
Tv- och videoproduktion
-Inspelningsutrustning: ???
-Bild- och videoredigering i ADOBE PREMIER
-Utsändning och uppläggning på YOUTUBE
-Redaktionellt arbete
-Reportage – nyheter/program
-Påannonser, avannonser och prator
Journalistik
-Researcharbete
-Grävande journalistik
-Intervjuteknik
-Offentlighetsprincipen
-Källkritik
-Konsumentjournalistik
Nyhetsjournalistik
-Nyhetsvärdering
-Nyhetskällor
-Nyhetsproduktion
-Nyhetssändningar
-Nyhetstelegram
Samhällskunskap
-Det svenska folkstyret
-Kommunkunskap
-Rättsväsen
-Modern historia
-Ekonomisk historia
-Ekonomi
-EU
-Globaliseringens mekanismer
-Omvärldsbevakning
-Temaläsning
-Litteraturhistoria
Språk
-Radiospråket
-Röst- och talvård med talpedagog (logonom)
-Miljö- och personbeskrivningar
Yrkesförberedande ämnen
-Starta eget
-Produktionsbolag
-Frilansverksamhet
-Skattesystemet

Närradiosändningar
-Under åk 1 sändningar i Vara närradio under 3 tim/vecka.
P4-sändningar
-Under åk 1 en heldagssändning i P4-format.
Sportlovssändning
-Under åk 1 dagliga sändningar på sportlovet under minst 130 timmar.
Praktik
15 veckors praktik vid:
-Åk 1: 5 veckor
-Åk 2: 10 veckor
Projekt
-Under åk 2, 5-7 veckors projektarbete.

Examen
Efter avslutad kurs erhåller den studerande ett intyg över fullgjord radioutbildning.

Övrigt
Den som studerat 2 år på Vara Folkhögskolas radiolinje är färdigutbildad journalist. Utbildningen
är jämförbar med liknande studier på högskola eller universitet.

