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Skolestart uge 32 
FÆLLES INDSATS: MEDIER OG SYNLIGHED 

 

         27. juni 2016 

Kære lokalbestyrelser og medlemmer 

Som vi skrev i formandsbrevet af 15. juni vil foreningen ved skolestart gøre en fælles indsats centralt og 

lokalt for at de mange positive historier om folkeskolen bliver kendt, heriblandt de mange gode aktiviteter, 

der er, og en skolereform, der trods alt – og i sit tredje år – er godt på vej.  

Nu er de fleste børn er på ferie, og vi ser dem først igen ved skolestart i uge 32, hvor de nye elever har 1. 

skoledag. Så måske der er tid til at forberede, hvordan I ved den anledning synliggør jeres skole? 

Vi ønsker at overtrumfe de negative fortællinger om skolen og reformen, der også har det med at dukke op i 

august. Vi gør en ekstra indsats for at få de lokale, regionale og nationale medier inviteret til skolestarten, og 

få gjort dem interesseret i alle de spændende aktiviteter, jeres skoler tilbyder.  

Som lovet følger her lidt inspiration at bygge indsatsen på: 

 

Skabelon til mediekontakt  

Identificér journalister i lokal/regional-området, det er relevant at skabe kontakt til, skaf mail/tlf.nr.  

Nemmest er at gribe telefonen og kontakte journalisten direkte. Men forbered samtalen forinden og vær 

afklaret om: Hvilke historier – ud over skolestarten – vil I præcist vil fortælle om, fx: 

1. At skolen pt. har xx forskellige nationaliteter elever på skolen – og det er muligt at interviewe dem 

2. At jeres skole lige nu arbejder målrettet med xxx – og at I, medarbejdere og forældre gerne uddyber 

3. At eleverne har gjort stor faglig fremgang på yy og zz områder– og at skolen har fakta og resultater 

Forud for telefonisk kontakt er det en god ide at invitere journalisten skriftligt, fx således: 

 

Emne: Skolestart onsdag den 10. august 

Kære journalist Petra Petersen, X medie 

I forbindelse med at xx nye elever har første skoledag på X-skolen nu på onsdag den 10. august kl. 10.00, vil 

jeg gerne invitere dig til at deltage i den festlige og glædelige begivenhed.  

Her er mulighed for med forældrenes tilladelse at tage billeder og tale med de nye små og deres familie. 

Skolens lærere, pædagoger og undertegnede vil naturligvis også gerne fortælle om, hvad skolen tilbyder.  
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Lige nu arbejder vi fx med disse interessante aktiviteter:  

 1. (max tre temaer/historier, jf. punkt 1-2-3ovenfor) 

 2. xxx 

 3. yyy 

Jeg vil tillade mig at kontakte dig for at aftale nærmere om på onsdag. 

Følg også med på vores hjemmeside www.x-skolen.dk og på X-skolens Facebook platform. 

Bedste hilsner, Jens Blom 

Skoleleder, X-skolen 

 

Benyt også de sociale medier 

Foreningen vil opfordre jer til at bruge de sociale medier, der egner sig til at dele billeder, nyheder og små 

historier op til og under skolestart. Start på skolens egen hjemmeside - og fortsæt derefter med opslag på 

Facebook og fx også Twitter-opslag, der ses af journalister og medier. 

Sociale medier er vigtige, når man vil skabe opmærksomhed, gå i dialog med omverdenen samt øge følelsen 

af fællesskab om skolen blandt medarbejdere, elever og forældre. Selv om der er en risiko ved, at også de 

negative historier spreder sig ad den vej, er medierne så slagkraftige, at de bør bruges. 

Facebook 

Facebook er oplagt til visuel kommunikation, så brug billeder, grafik og video. Og oplagt til mere kreativ, 

personlig kommunikation – men uden at skolens professionalitet mistes. Foreningen arbejder på at have en 

skolestart 2016-video klar primo august, I kan vælge at bruge.  

Men ellers: Del viden, historier, videoer, orientér om nye tiltag, tilbud osv. Kobl til informationer til skolens 

egen hjemmeside/Skoleporten og øg trafikken hertil. Alt egner sig dog ikke til offentliggørelse i det større 

forum som Facebook jo er, og hvor opslag hurtigt kan blive delt videre.  

Det gør Facebook omvendt positivt slagkraftigt. Opslag når hurtigt ud til rigtig mange med interesse for den 

danske folkeskole, journalister, beslutningstagere og politikere. Brug også muligheden for at kommunikere 

skolens mål og værdier, brug mediet til information – ikke til at lufte holdninger/kritik. 

Twitter  

Også her kan skolen have en platform, hvor man kan informere om nye tiltag og begivenheder og dermed 

skabe opmærksomhed om skolens aktiviteter som fx skolestart. Gerne med vedhæftede billeder og links til 

opslag på egen hjemmesider – eller til andre medier. 

Ad Twitter nås især mediefolk, medier, politikere og andre interessenter. Mediet er egnet til meget korte 

statements (140 tegn), som er værdiladede og holdningsprægede. Hold fast i det informative uden at blive 

politisk, det er til gengæld ikke forbudt… at være begejstret! 

 

http://www.x-skolen.dk/
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6 tips til at synliggøre skolen 

Inspireret af blog i Danske Kommuners nyhedsbrev 14/-6-16 ved Pia Thomsen, Dialog Kommunikation. 

Begivenheder som skolestart og indskrivning, nybygninger, modtagelse af flygtningebørn, åben-skole-

aktiviteter, understøttende undervisning mv. er gode anledninger til mediekontakt. Sideløbende ligger også 

et permanent arbejde med at synliggøre jeres skole og dens aktuelle tilbud.  

1. Gør reklame for skolen  

Hvis I ønsker at skabe interesse for jeres skole, så ’pral’ med det, I er gode til! Få skolebestyrelsen til at være 

ambassadører, og tilbyd de lokale medier kontakt til elever, som kan fortælle om deres skoledag. Lad 

forældrene og medarbejderne komme til. Der skal navne, ansigter, gode overskrifter til!  

2. Følelser er vigtige 

Er det ikke populistisk at spille på følelserne? Jo, hvis de overdrives, men historier skal røre og sætte tanker i 

gang. Gør historierne personlige, og sørg for, at der kommer ’ansigter på’. Alle - også de journalister, I gerne 

vil have kontakt til - har selv gået i skole, har børn, børnebørn og familier…  

3. Tænk og fortæl visuelt  

Tekst er godt, men tænk visuelt, når I beskriver de forskellige sider af jeres skole - hverdagsbegivenhederne 

og de ualmindelige, pudsige og uventede. Der skal dannes billeder i kontakten til journalister, og i læsernes 

bevidsthed, når de læser jeres historier på skolens hjemmeside, Facebookside og i de lokale medier.  

4. Skolen i billeder og video  

Suppler eller erstat ”Nyt fra Skoleledelsen” med korte videohilsner, hvor I fortæller om dagligdagen, om 

fremtiden, skolens værdier osv. Det er let at optage en video på mobilen og lægge på skolens hjemmeside og 

Facebook-side. Og så kan både tekst og billeder deles hurtigt mellem skolens interessenter.  

5. Vis, I brænder for børnene 

Mediernes til tider problemfokuserede tilgang overskygger let det engagement og den glæde ved skolens 

virksomhed, som skolens ansatte føler. Vis, hvad I er optaget af, hvad I kæmper for, og hvad I debatterer. 

Tiden er inde til at fremhæve skolernes professionelle viden og personlige engagement i børn og unge. 

6. Den fortællende autoritet 

Skolens ledelse er en autoritet, som har ansvar, træffer afgørelser og står på mål for det, der sker på skolen. 

Husk, at I kan stille jeres ekspertise og faglige viden til rådighed for medier og journalister – om alt fra trivsel 

til åben skole, bevægelse i skoledagen, eksperimenterende projektorienteret, inklusion mv.  

Rigtig god skolestart! 

OBS: Vi vender tilbage med mere information og opfølgning primo august ca. en uge før skolestarten!  

Med venlig hilsen 

Claus Hjortdal, formand og Dorte Andreas, næstformand 

SKOLELEDERFORENINGEN  
 


