Ta chansen och låt dina elever sända radio live!

ElevRadio är ett spännande sätt att berätta om det ni arbetar med i skolan. Här får eleverna träna sina
entreprenöriella kompetenser då de skapar innehållet till programmet själva. De får också chans att skapa
intresse för teknik och media då de arbetar med olika digitala verktyg.

ElevRadio innebär att en eller flera skolor sänder radio på från närradiostationen i Göteborg (Gårda).
Innehållet består av live-radio, förinspelat material, musik och reklamjinglar. Eleverna får möjlighet att
arbeta ämnesövergripande med fokus på medarbetarskap där olika förmågor i gruppen är en tillgång.
För att ni pedagoger skall få inspiration och stöd under ert arbete så erbjuder vi er följande
– helt kostnadsfritt.
-

ElevRadio i 3 steg
Steg 1 - Informationsträff Radiodag + studiebesök på SVT
Steg 2 - Teknikträff
Steg 3 – Radiodag

För mer information läs bifogad fil.

Om du har sänt radio förut och känner att du har tillräckligt med information så kan du anmäla dig enbart till
Radiodagen. Då får du all information kring deadlines osv på mejlen. Vi skickar ut anmälningslänkar till denna
i början av februari 2018.

Ta chansen och låt dina elever sända radio live!

Steg 1 - Informationsträff inför vårens Radiodag
En träff för pedagoger som är nyfikna på att låta sina elever sända
liveradio och som vill veta mer om hur det går till.
När: 24 januari mellan 12.30 - 16.00
Plats: YESBOX, Gamlestadsvägen 4, Hus B13
Vi bjuder på enklare lunch (meddela ev. allergier)
Vi ger inspiration kring hur ni kan arbeta med radio i skolan, om förutsättningarna för att sända radio via oss.
Ni får också chans att ställa frågor och bli inspirerade av andra pedagoger.
Cirka 14.15 åker vi till SVT för studiebesök. Här får ni chans att träffa reportrar i sitt arbete, se en studio,
eventuellt se en livesändning och har vi tur så får vi några goda tips på vägen.
Efter denna träffen kan ni ta ett beslut om ni vill vara med och sända radio med klassen.
Anmälan sker senast den 10 januari 2018. Varmt välkomna! Anmälan till Informationsträff

Steg 2 - Teknikträff
En träff för deltagande pedagoger och ett par elever inför Radiodagen. Här får ni
lära er att redigera era inspelade ljudfiler samt hur man kan lägga in sitt program i
programklockan.
När: 13 mars mellan 15.00 - 17.00
Plats: YESBOX, Gamlestadsvägen 4, Hus B13
Vi bjuder på frukt till elever och pedagoger samt te/kaffe till pedagogerna.

Steg 3 - Radiodag
Här är det skarpt läge då eleverna sänder sina egna program i livestudion.
När: 15 maj mellan 08.00 - 15.00
Plats: Göteborgs Närradioförening, Åvägen 17E, 412 51 Göteborg
Vi bjuder på frukt till elever + pedagoger och te/kaffe till pedagoger.

