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Om Iben Baadsgaard Al-Khalil:

Jeg er uddannet fagjournalist og fysioterapeut.

Gennem 18 år har jeg arbejdet med rehabilitering af traumatiserede flygtnin-
ge i forskellige tværfaglige psykosociale behandlingstilbud i Århus, Ålborg og 
Fredeirica - først som fysioterapeut, siden som leder og sidst som udviklings-
konsulent og familiekoordinator. Gennem alle årene har jeg været optaget af 
faglig formidling og har bl.a. siddet i redaktionspanelet for Fysioterapeuten. 

Jeg har været projektmedarbejder i socialpsykiatrien i Århus Kommune, hvor 
et eksisterende dagtilbud skulle integrere mennesker af anden etnisk her-
komst med psykiske vanskeligheder i tilbudet - samt udvikle et nyt samværs- 
tilbud specielt målrettet den nye målgruppe. Som afslutning på projektet 
gennemførte jeg en erfaringsopsamling, som er videregivet i en rapport.

Aktuelt arbejder jeg som freelancejournalist og kommunikationsrådgiver. 
Jeg har bl.a. skrevet for fagbladene Socialpædagogen, Fysioterapeuten og 
Socialpsykiatri, samt  Servicecentret på Århus Universitetshospital, RCT-Midt-
jylland og Oplysningscenter for den 3. verden - og tekster til hjemmesider. 

Jeg underviser i skriftlig formidling - både til fagpersoner og til borgere, som 
skal lave bedre beboerblade. 

Læs mere og se eksempler på mit arbejde på www.alkhalil.dk 

Skriv så det bliver læst!
- omsæt faglige observationer og ekspertise til skrift

Kurser i faglig formidling



Hvordan?
Med afsæt i journalistiske redskaber og de skriftlige produkter på 
jeres arbejdsplads starter kurset en intern dialog om skriftlighed/
skriftlig formidling - og I får både en faglig udviklingsproces og 
øger medarbejdernes evne til at formidle deres faglighed på skrift. 

Kurset indeholder teoretiske oplæg, som efterfølgende omsættes 
i praksis.  Opgaverne/kurset tager udgangspunkt i netop jeres ar-
bejdsplads´ værdier og skriftlige praksis.

Hvorfor?
Målet med kurset er, at medarbejderne 

 bliver bevidste om skriftligheden - dens betydning for det  • 
 faglige arbejde og for organisationens faglige omdømme
 bliver bedre til at formidle faglige observationer og  • 
    ekspertice på skrift, så det er præcist og læsevenligt. 

Hvad? 
 Faglig formidling – hvem skriver vi til? Hvorfor og hvordan?1. 
 De grundlæggende journalistiske skriveregler anvendt i faglig    2. 
    formidling
 Udvikling af en skrivemodel - faglig bevidstgørelsesproces3. 
 Praktiske skriveøvelser og lektier - feedback 4. 

For at sikre at deltagerne får integreret teorien i praksis, har jeg 
gode erfaringer med at lægge to kursusdage med et par ugers 
mellemrum. Det giver mulighed for ”hjemmearbejdet”, hvor del-
tagerne øver sig i nogle af de teknikker, som er blevet præsenteret 
på kurset.

Kurset kræver en vis åbenhed til at øve sig og lære af hinandens 
fejl og successer. 

Skriftlighed udvikler fagligheden
Udskrivningsbreve, erklæringer, vurderinger, udtalelser – kært barn har 
mange navne. Men bliver de læst af modtageren?

Hvis svaret er, at modtagerne ikke kan overskue de mange sider fyldt 
med fortættet faglig viden - så har du og din organisation brug for et 
kursus i faglig formidling. 

Mange specialister og andre dygtige fagfolk skriver afsenderfokuseret. 
Det vil sige, at de er mest optaget af at formidle deres ekspertviden. 
Derfor bliver deres budskaber ofte skjult i ord, og mange modtagere 
falder fra, inden de får læst til ende. 

Fagfolk kan lære at bruge journalistiske 
redskaber og skrive mere forståeligt, sådan 
at deres budskaber når modtageren. 
I skriveprocessen udvikler fagligheden sig, 
og man bliver en stærkere faglig formidler. 
Uudtalt viden bliver bevidst. 

Samspillet mellem høj faglig viden og brug 
af journalistiske redskaber gør budskab-
erne forståelige og brugbare for mod-
tageren. Du og din organisation fremstår 
fagligt kompetente. 
  
Jeg tilrettelægger undervisningen med udgangspunkt i organisationens 
arbejdsrutiner, så det skriftlige arbejde understøtter organisationens 
værdier og daglige indsats.

I min undervisning lægger jeg vægt på praktiske øvelser og træning. 


