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Radiojournalistutbildningen ger dig en stadig grund att stå på som yrkesverksam journalist. Vi
är en i huvudsak praktiskt inriktad utbildning. För oss är det redaktionella arbetet i fokus och
därför har vi obligatorisk närvaro på kursen. Vår filosofi är att du lär dig bäst genom att göra
jobbet på plats.
Höstterminen innehåller följande moment (med reservation för ändringar):
•

Introduktionsvecka (v. 34)
Vi lär känna varandra, gör utflykter och börjar pröva vår radioutrustning.
Radio- och journalistikkunskap, kommunkunskap och allmänbildning (v. 35–
39)
Under den här perioden bekantar vi oss med radiostudion och den utrustning och
terminologi vi kommer att använda under utbildningen. Delkursen innehåller både teori
och praktik. Vi läser om det journalistiska hantverket i kursboken Reporter av Björn
Häger och gör praktiska övningar för att lära intervjuteknik och ljudredigering. Vi börjar
också med kommunkunskap och allmänbildning.
•

Radiosändningar, manusskrivande och programledarskap (v. 40–43)
Den här perioden inleds arbetet med sändningar varje torsdag i närradion (från v. 41).
Som en förberedelse inför sändningarna fokuserar ni på programledarrollen tillsammans
med en programledare från Sveriges Radio. Ni lär er strukturera ett radioprogram och
lägga upp en programplanering i Digas. Ni gör studiebesök på två radiostationer och
träffar medarbetare där. Radiosändningarna på torsdagarna börjar kl. 16.00 och slutar
19.00.
•

•

Radiosändningar med tonvikt på Nyheter/Agenda (v.45-51)
Under dessa veckor gör ni ytterligare sex torsdagssändningar. Tonvikten kommer att ligga
på nyheter/agenda. Vi utökar nu programinnehållet med gäster i studion, telefonintervjuer
i direktsändning och direktrapportering. Successivt tar ni över ansvaret över
sändningarnas teman och innehåll. I slutet av den här perioden kommer ni att vara så gott
som självgående. Sista sändningen för terminen gör vi för musikhjälpen. Vi jobbar också
med vem som hörs och syns i media.
Under höstterminen har vi också fler gästföreläsare, gör studiebesök och har gemensamma
aktiviteter ihop med övriga skolan.

Vårtermin
Vårterminen innehåller följande moment (med reservation för ändringar):
•

Direktrapportering och utesändningar (v. 1 - 8, Sportlov v. 8)
Vi börjar vårterminen med en boksändning och efter det tar vi ett större grepp om
direktrapportering. Under den här perioden gör vi flera utesändningar, bland annat sänder
vi en heldag från gymnasieskolan i Vara och vi gör också en så kallad P4-helg, då vi gör
övningar på P4 Skaraborg. Perioden avslutas med sportlovssändning, då vi sänder radio i
en hel vecka för sändningsområdets sportlovslediga ungdomar.
•

Praktik åtta veckor. (v. 9-17, påsklov i perioden)
Praktiken ger er möjlighet att få en sammanhängande period med journalistiskt arbete som
en förberedelse inför kommande karriär samt möjlighet att knyta nya kontakter inom
mediavärlden. Ni som deltagare söker själva er praktikplats, med stöd från kursens
pedagoger. Praktikperioden är vecka 9-17. Vi beviljar ingen praktik utanför den här
perioden, och vi förbehåller oss rätten att avvisa platser som inte har ett tillräckligt
kvalificerat journalistiskt innehåll.
•

Journalistiska fördjupningar och Stockholmsresa (v. 18-22)
De avslutande kurserna på vårterminen är tänkta att belysa olika arbetsområden och
nischer inom journalistiken, så som podcasts, sociala medier, ekonomi- och
kriminaljournalistik mm. Vi gör också en studieresa till Stockholm. Under kurserna får ni
bland annat en fördjupad allmänbildning och lär er om det svenska rättsväsendet så att ni
kan arbeta med att bevaka rättegångar och tyda juridiska handlingar i brottmål. Ni får
också få en god insikt i hur svensk lagstiftning fungerar och fördjupade kunskaper om
riksdagen. Alla moment innehåller praktiska övningar.
Preliminär plan:
- Ekonomi, globalisering och omvärldsbevakning
- Pod, sociala medier och web
- Rättskunskap och Stockholmsresa
- Avslutningsvecka
Under vårterminen har vi också fler gästföreläsare, gör studiebesök och har gemensamma
aktiviteter ihop med övriga skolan.

