Iben Baadsgaard Al-Khalil

Freelance journalist, underviser og kommunikationskonsulent

Formidling med mennesker i centrum

Speciale i : udsatte grupper, integration & interkulturel kommunikation

Journalistisk formidling og strategisk kommunikation
Al min formidling tager udgangspunkt i en ligeværdig dialog med mennesker
- som ofte enten arbejder med eller selv, har oplevet at være social udsat,
traumatiseret eller på anden vis gennemlevet voldsomme oplevelser.
Jeg skriver artikler til magasiner og fagblade, udarbejder koncepter og informationsmateriale for organisationer og virksomheder — for eksempel vægavis,
beboerblade, nyhedsbreve, foldere, ansøgninger og rapporter.
Jeg laver også hjemmesider og webjournalistik - se www.alkhalil.dk
Jeg løser blandt andre løst formidlingsopgaver for:
• Videnscenter for Frivilligt Socialt arbejde
• Servicecentret, Århus Universitetshospital
• Videnscenter for Socialpsykiatri
• Oplysningscenter om den 3. verden
• Socialpædagogen
• Fysioterapeuten
• RCT-Midtjylland
• Aktivitetscenter Biffen
• Vejledningscentret i Gellerup
• IFTIIN, Socialpsykiatrien i Århus

Foredrag, undervisning og personalekurser
Det var ikke det jeg mente
Styrk den interkulturelle intelligens og interkulturelle dialog i mødet med
kollegaer, klienter eller patienter med anden etnisk baggrund end dansk. Lad
merværdi afløse interkulturelle konflikter
Skriv så det virker
Gør medarbejderne i stand til at formidle deres faglighed i rapporter, notater og
status mv. på en måde, som bliver læst og brugt af modtageren
Med krig og tortur i bagagen
Få viden om arbejdet med etniske minoriteter og traumatiserede flygtninge — 		
PTSD, tab og traumer, det vikarierende håb og den sårede hjælper
(rekvirer specialfoldere og læs mere på www.alkhalil.dk)
Jeg har blandt andet undervist på:
• Den sikrede institution Grenen
• KVINFOs mentornetværk, Kvindemuseet i Danmark
• Ungecenter Eghøj, Århus Kommune
• VIP, Vejle Kommune
• Beboere i Højvangen i Skanderborg
• www.aarhusvest.dk

Lidt om min baggrund
Uddannet fagjournalist fra DJH 2007 og fysioterapeut 1988
18 års erhvervserfaring som leder, udviklingskonsulent, projektmedarbejder og
fysioterapeut i social– og sundhedsarbejdet med flygtninge. Netværkskoordinator i KVINFOs mentornetværk og Kvindemuseet i Danmark 2008-9 projekt
Udenfor-Indenfor.
Frivilligt organisationsarbejde: blandt andet rejseleder på to 10 dages tur for
danske socialarbejdere 2003 + 05: ”De glemte palæstinensiske flygtninge”.
Medlem af blandt andet:
Dansk Journalistforbund og forskellige faglige netværk som FreelanceGruppen,
Kommunikationsgruppen og Pingpong
Kontakt mig for en uforpligtende samtale om samarbejde og pris

Journalist

Iben Baadsgaard Al-Khalil
www.alkhalil.dk

Tlf. 21847464
iben.baadsgaard@alkhalil.dk

