GLAMSBJERG FRISKOLE VINDER
KOMMUNIKATIONS-PRIS
Frie skoler er fulde af stærke historier, indhold og holdninger. Men kan de få
fortællingerne ud over rampen i dagens medie-virkelighed? Det kan Glamsbjerg
Friskole, som netop har modtaget SEVERIN-PRISEN 2018 for forbilledlig formidling
på Facebook i et stærk felt af fri-, høj- og efterskoler.
På Glamsbjerg Friskole er sociale medier ikke bare noget, der hurtigt skal passes med et
tilfældigt billede eller en rystet film. Her ved man nemlig, at det digitale rum med
hjemmeside og sociale medier er skolens ansigt udadtil – og at de gode historier også
virker indadtil på skolen.
”SEVERIN-PRISEN fortæller os, at vi er på rette vej med det, vi gør. Det er et skulderklap
til alle, der har bidraget. Derfor er vi meget glade for anerkendelsen,” siger viceskoleleder
Gitte Jørgensen, som sammen med formidler Katja Klitgaard står for både strategien og
den daglige drift af skolens sociale medier.
Glamsbjerg Friskole gør meget for at lade værdierne skinne igennem i kommunikationen,
og det er netop det, der fangede juryens interesse, fortæller kommunikationsekspert
Rasmus Anker Rysgaard:
”Med SEVERIN-PRISEN sætter vi fokus på den frie skole som dannelsesinstitution på
nettet. Her står Glamsbjerg Friskole frem som et flot eksempel. For digital dannelse er
mere end blot at slukke for sine apparater – det er i lige så høj grad at bidrage konstruktivt
til samtalen i det digitale rum.”
OM SEVERIN-PRISEN og Glamsbjerg Friskole
SEVERIN-PRISEN er indstiftet af forstander Irene Stapel, kommunikationsforsker og
Ph.D. Jesper Tække samt kommunikationsekspert Rasmus Rysgaard. De tre udgør
samtidig prisens jury. Af de indstillede skoler har juryen valgt de tre nominerede, som er
sendt til afstemning på nettet.
400 interesserede skolefolk har stemt til prisen, hvoraf over halvdelen af stemmerne er
gået til Glamsbjerg Friskole.
Se mere på https://vostok.dk/severin-prisen
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FILM MED SEVERIN-PRISEN
https://www.facebook.com/vostok.dk/videos/109073766673498/
OMTALE AF SEVERIN-PRISEN
SEVERIN-PRISEN er omtalt af Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Grundtvigsk
Forum samt:
Fyens.dk
https://www.fyens.dk/assens/Glamsbjerg-Friskole-faar-kaempe-like/artikel/3287924
https://www.fyens.dk/assens/Glamsbjerg-Friskole-bedst-paa-Facebook/artikel/3291450
Dagbladet Ringkøbing-Skjern
https://dbrs.dk/ringkoebing/Hoejskole-med-i-kaploeb-om-pris/artikel/346402
På billederne
Formidler Katja Klitgaard, markedsføringsansvarlig Gitte Jørgensen,
marketingmedarbejder Mikkel Søder og kommunikationsekspert Rasmus Anker Rysgaard.
For yderligere oplysninger kontakt gerne:
Viceskoleleder Gitte Jørgensen: 2341 6712 / gj@gfeskole.dk
Rasmus Anker Rysgaard: 6130 5677 / rasmus@vostok.dk
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