Hos oss blir
du journalist!
Välj Ädelfors folkhögskola – en av Sveriges bästa medieutbildningar

Ta chansen!
g

Du som läser vår utbildning kan sedan arbeta
som webb-, tidnings-, tv- eller radiojournalist.

g

I utbildningen har du 14 veckors praktik.

g
g

Yrkesutbildningen är på två år.

g

Enligt en färsk undersökning arbetar
nästan 80 procent av våra tidigare elever
i dag som yrkesverksamma journalister.
g

Utbildningen är praktiskt orienterad. Som
elev är du med och gör en riktig papperstidning,
en riktig webbtidning, sänder radio live och
gör riktig tv.

g

Du arbetar med den senaste tekniken på skolan
och har exakt samma utrustning som många av
Sveriges redaktioner använder sig av.

På skolan arbetar du med lärare som har stor
erfarenhet från olika redaktioner runt om i landet.
Du möter dessutom ett flertal gästföreläsare inom
de olika ämnesområdena.

g

Du avslutar utbildningen med två veckors
besök på tidningsredaktioner, tv- och
radiostationer i Tjeckien.

g

...och du; ta chansen! Använd dig av den
kunskap och erfarenhet vi har att erbjuda på
skolan när du tar dina steg ut i journalistikens
värld. Det finns arbete där ute på Sveriges alla
redaktioner och det är vi här på Ädelfors
folkhögskola som hjälper dig ut i verkligheten...

Röster om
utbildningen

”
”

Här lär du dig det praktiska hantverket från
grunden och får vara med och göra riktig tidning.
Pernilla Stridh, har arbetat flera år på magasinet
Amelia. Gästlärare på Ädelfors.

Louise Johansson, tidigare elev,
arbetar nu inom Norra Skåne-koncernen,
som reporter, redigerare och fotograf.

Daniel Grozdanovski,
elev som tar examen i juni 2012.

På Ädelfors lärde jag mig grunderna
i rörligt foto. I dag har jag en fast tjänst
som programledare/videoreporter på TV4
Nyheterna Stockholm sedan tre år tillbaka.

Ädelfors folkhögskola har som ambition
att vara Sveriges bästa journalistutbildning.
Håkan Bengtsson, föreståndare.

Till min glädje har jag även fått
möjlighet att komma tillbaka till skolan för
att inspirera och föreläsa för nya elever.


Celinda Andersson, TV4

Träffa fler av skolans lärare



Utbildningen har gett mig ovärderliga
nycklar inför min framtida yrkeskarriär
som journalist. Jag har bara gott att
säga om Ädelfors.

”

”
”

En superbra utbildning som genom intensiva
kurser, yrkesverksamma lärare och proffsig
utgivning av egen tidning förberedde mig väl
inför mina första steg som multijournalist.

Vi utbildar dig

Bengt Grafström

Frida Stahre

Jakob Hanberger

Frilansjournalist och
moderator med många års
erfarenhet inom radio och tv.

Frilansande videoreporter/
producent med erfarenhet
av nyhetsarbete på tv/webb.

Radio- och tv-journalist
med meriter från bland
annat SVT, TV4 och SR.

Jobbat flera år med
lokal-, dags- och
kvällstidningsredigering.

Peter Fröberg

Anders Fallenius

Eva Johansson

Jonas Lundqvist

Rutinerad tidningsjournalist,
både som reporter och
redaktionschef.

Har arbetat 21 år som
kriminalreporter och
nyhetschef på Expressen.

Webbredaktör på
Västerviks-Tidningen
och frilansskribent.

Videoreporter/
sändningstekniker på
TV4 Nyheterna Göteborg.

Håkan Bengtsson

Ädelfors folkhögskolas journalistutbildning får dessutom besök av ett stort antal gästlärare och föreläsare inom olika ämnesområden.

Kunskapens väg 3
570 15 Holsbybrunn
Telefon: 0383–57 100
Fax: 0383–50 065
www.adelfors.nu

g

Utbildningens längd: 2 år

g

Sista ansökningsdag: 15 april 2012

g

Kursstart: 20 augusti 2012

g

Kontaktperson: Håkan Bengtsson 0708-96 71 04 hakan.bengtsson@adelfors.nu

g

Antagningsvillkor: 3-årigt gymnasium, eller motsvarande

g

g

Antagningsdag: 3 maj 2012

Läs mer och ansök: www.adelfors.nu

