Friskolens kommunikation

- fra grundfortælling til krisestyring
6. oktober 2022 i Friskolernes Hus

INDHOLD:
• Skolens grundfortælling
• Kommunikationsplanen
• Kanaler og formater
• Workflow og ressourcer
• Krisekommunikation

Underviser:
Rasmus Anker Rysgaard,
Vostok Kommunikation
PROGRAM PÅ BAGSIDE

Skab klar kommunikation - og find vej i mediejunglen
Når I ud til flere end skolens forældre - eller er jeres kommunikation en
lukket fest?
På dette en-dags-kursus får I de grundlæggende redskaber til at skabe
klar kommunikation i en flimrende tid.
Samtidig får I lejlighed til at overveje, hvad lige præcis jeres skole skal
med medierne - og hvilke ressourcer I vil bruge for at nå jeres mål. Vi slutter kurset af med krisekommunikation.

PROGRAM
08.30 – 9.00
9.00 – 9.30		
		
		

Ankomst og morgenbrød
Velkommen
Introduktion af underviser og kursister. Hvorfor fylder kommu-		
nikation så meget i dag – hvorfor skal vi tage det alvorligt?

9.30 – 11.15 Grundfortællingen
		 Vi starter med at skrive skolens grundfortælling. Det handler om at
		
tale med én stemme – på tværs af flere forskellige kanaler.
			
11.15 – 12.00 Kommunikationsplanen
		
Vi laver udkast til skolens kommunikationsplan med grund			
		 fortællingen som substans.
12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 13.45 Målgruppen
		
Hvem snakker vi egentlig med? Vi beskriver skolens vigtigste 		
		
personaer: Dem, som skal interessere sig for grundfortællingen.
		
13.45 – 14.15 Kanaler og formater
		
Hvor skal skolen være til stede – og på hvilken måde?

14.15 – 15.15 Krisekommunikation
		
Efter et kort oplæg, krisestyrer vi i fællesskab en simuleret sag.
		 Vi slutter med gennemgang af best practise på feltet.
15.15 – 16.00
		
		
		
		

Det politiske, det foreningsmæssige og det juridiske
Hvad kan I bruge Friskolernes Hus til? Sparring og rådgivning med
konsulenterne, hjælp ved pressekontakt, de store linjer etc.
Ved kommunikationschef Maren Skotte og juridisk konsulent
Dzenana Causevic, FRISKOLERNE.

