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PRESSEKIT: Book en ekspert
Få jeres virksomhed og Book en ekspert i medierne 

Hos Engineer the Future arbejder vi løbende på at promovere besøgsordningen Book en 

ekspert i pressen. Særligt oplever vi, at lokal- og regionalmedier er interesseret i at dække 

besøgene, hvis de frames som relevante og aktuelle for lokalsamfundet. 

I dette pressekit sender vi en kort manual og tekstforslag, som I kan gøre brug af, hvis I selv 

ønsker at skabe presseomtale af jeres medarbejderes besøg på skoler rundt om i landet. 

Pressedækningen er en god mulighed for at vise, at I som virksomhed engagerer jer i lokal-

området og i fremtidens grundskole og gymnasier.

Dette dokument tjener til formål at gøre kommunikationen mellem virksomhed og medie så 

nem som muligt. I dokumentet finder du: 

1. WHAT TO DO

2. EKSEMPEL PÅ PRESSEPITCH 

3. FAKTABOKS, SOM BØR VEDLÆGGES PRESSEPITCH TIL MEDIER

4. EKSEMPEL PÅ ARTIKEL OM BOOK EN EKSPERT FRA JYDSKEVEST-

KYSTEN, FREDERICIA DAGBLAD OG VEJLE AMTS FOLKEBLAD

5. INSPIRATION TIL ARTIKEL, HVIS I SELV ØNSKER AT UDFORME EN 

ARTIKEL OM BOOK EN EKSPERT-BESØGET TIL LOKALMEDIET.
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1. WHAT TO DO:

• Praktisk: Tal med jeres medarbejder om dato for og indhold af besøget.

• Godkendelse lærer: Kontakt den lærer, som medarbejderen har aftalt besøg hos. Jeres med-

arbejder har kontaktoplysninger på læreren. Spørg læreren om det er i orden, at I forsøger 

at få pressedækning, og om der er behov for skriftligt samtykke i forhold til billeder af elever 

og lærere. Hvis der er unge under 16 år, skal der indhentes tilladelse fra forældre. Bemærk, 

at der ofte kun gives samtykke til, at billederne må bruges i pressesammenhæng og ikke 

i øvrige kommunikationssammenhænge (fx på virksomhedssites, sociale medier el. lign). 

• Find medie: Hvad angår lokal/regionalmedier, kan I enten henvende jer til det lokalme-

die, som dækker skolen, eller I kan kontakte et lokalmedie i jeres/virksomhedens eget 

område. Både print og elektroniske medier er en mulighed. 

• Koordinering med Engineer the Future: Hvis I ønsker at lave pressedækning på et 

Book en ekspert-besøg, er det vigtigt, at Engineer the Futures presseafdeling på for-

hånd informeres, så det kan koordineres med Engineer the Futures øvrige presseindsats.  

Kontakt venligst kommunikationsansvarlig Sara Rosendal, tel 23 37 34 94
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2. EKSEMPEL PÅ PRESSEPITCH TIL LOKALMEDIER: 

Til redaktionen, 

Vi forventer engagerede og glade unge, når XX gymnasium inviterer en teknologisk ekspert 

fra den virkelige verden til at undervise elever i 1X i kodning, softwareteknologi og sikker-

hedssystemer tirsdag d. 10. september 2020 kl. 8:30 og et par timer frem. 

Softwareingeniør Sofie Karlsen fra XX virksomhed lægger vejen forbi gymnasiet for at vise, 

hvad en teknologisk uddannelse kan bruges til i praksis. De unge får blik for, hvordan 

kodning, matematik og informatik er vigtige redskaber til at kunne skabe sikkert software. 

Eleverne får mulighed for at lære, hvordan man krypterer beskeder vha. et ældgammelt kod-

ningssystem fra Cæsars tid, ligesom de får et indblik i det konkrete sikkerhedsarbejde hos 

XX virksomhed. Samtidig vil Sofie Karlsen fortælle om sin egen uddannelsesvej, og hvorfor 

hun valgte at blive netop softwareingeniør. 

Sofie Karlsen er en del af Book en ekspert, der er en besøgsordning, hvor teknologieksperter 

besøger landets skoler med aktiviteter og oplæg med det formål at skabe begejstring for 

naturvidenskab og teknologi blandt unge. 

I forbindelse med besøget vil jeg høre, om I har interesse i at dække besøget og tale med 

både elever, lærer og ekspert? 

Se vedlagte faktaboks om besøgsordningen Book en ekspert og kort CV på Sofie Karlsen.

Alternativt kan I inkorporere et par citater fra ekspert og lærer, så journalisten har mulighed 

for at sammenskrive en artikel udelukkende på baggrund af den tekst, I udsender. Vedhæft 

gerne et billede af eksperten.
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3. FAKTABOKS

Besøgsordningen Book en ekspert: 

• 200 eksperter inden for naturvidenskab og teknologi er en del af besøgsordningen Book 

en ekspert.

• Book en ekspert drives af Danmarks teknologiske alliance Engineer the Future bestående 

af ca. 50 virksomheder, uddannelsessteder og interesseorganisationer. 

• Book en ekspert til gymnasiet er støttet af Region Midt og Region Hovedstaden.

• Engineer the Futures seneste analyse viser, at der allerede i 2025 kommer til at mangle 

10.000 kandidater inden for IT, naturvidenskab og teknologi. Det er en alvorlig udfor-

dring for mange danske virksomheder. Formålet med Book en ekspert er at vise eleverne, 

hvad naturfagene kan bruges til i virkeligheden og derigennem øge interessen for tekno-

logi og naturvidenskab.

Kort om eksperten: 

• Ekspert [navn] [(alder)] er uddannet [uddannelse] fra [universitet]. 

• I dag arbejder han/hun som [arbejdstitel] hos [virksomhed] i [by], hvor han/hun arbejder 

med [beskriv arbejdsområde kort]. 
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4. ARTIKLER I PRESSEN

Nedenstående er et eksempel på en artikel om et Book en ekspert-besøg bragt i JydskeVest-

kysten, Fredericia Dagblad og Vejle Amts Folkeblad: 

• https://vafo.dk/vejle/Rygestopmidler-blev-til-musliblanding-da-Vinding-Skole-havde-eks-

pertbesoeg/artikel/564881

5. FOR-PRODUCERET ARTIKEL

Hvis I selv ønsker at sende en færdigskrevet artikel til et lokalmedie, kan den enten sendes 

før besøget (gerne 14 dage) eller efter besøget (gerne dagen efter). 

Følgende tekst kan bruges som inspiration:

(Før besøg) Tirsdag den 10 september får 1X på XX skole besøg fra virkeligheden, når soft-

wareingeniør Sofie Karlsen fra XX virksomhed, lægger vejen forbi og gør eleverne klogere på 

kodning og programmering.

(Efter besøg) XX skolens 1X fik et unikt indblik i livet som teknologisk ekspert, da software-

ingeniør fra XX virksomhed Sofie Karlsen lagde vejen forbi skolen tirsdag d. 10. september. 

Eleverne fik mulighed for at prøve kræfter med kodning og programmering, da de unge fik til 

opgave at kryptere deres egne beskeder vha. et ældgammelt kodningssystem fra Cæsars tid. 

Sofie Karlsen fortalte eleverne om behovet for selv at være IT-kritisk i en tid med stigende 

kriminalitet på nettet - og fortalte desuden om sin egen uddannelsesvej, og hvorfor hun 

valgte at læse til netop softwareingeniør. Eleverne diskuterede deres egne oplevelser med 

IT-sikkerhed og blev klogere på, hvad der ligger bag koder og kryptering. 

Besøget er en del af besøgsordningen Book en ekspert, hvor teknologiske- og naturvidenska-
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belige eksperter fra danske teknologivirksomheder inviteres inden for på landets grundskoler 

for at engagere og motivere eleverne til at arbejde med naturvidenskabelige problemstillin-

ger. Besøgsordningen drives af Danmarks teknologiske alliance Engineer the Future. 

Engineer the Futures seneste analyse viser, at der allerede i 2025 kommer til at mangle 

10.000 kandidater inden for IT, naturvidenskab og teknologi. Det er en alvorlig udfordring 

for mange danske virksomheder. Formålet med Book en ekspert er at skabe interesse for de 

teknologiske- og naturvidenskabelige problemstillinger allerede i grundskolen og samtidig 

tydeliggøre, hvilke karrieremuligheder der findes inden for feltet. 

Direktør i XX virksomhed XX anser Book en ekspert som en vigtig indsats ift at løfte børn og 

unges almendannelse inden for teknologi og naturvidenskab:

”Kigger vi få år ud i fremtiden, ser vi et akut behov for STEM-arbejdskraft. Som 

virksomhed har vi et ansvar for øge teknologibegejstringen, og derfor er det helt 

naturligt at bakke op om indsatser, der kan få flere børn og unge til at overveje en 

ingeniøruddannelse. Vi kan se, at vores eksperter er med til at inspirere de unge 

og vise, hvor spændende en verden, der findes inden for teknologi og naturviden-

skab.” 

Vedsend gerne et godt foto i høj opløsning af jeres medarbejder og om muligt et billede fra 

skolebesøget. Husk at indhente samtykke fra lærere og elever som tidligere nævnt.

Har I spørgsmål ang. presse, er I velkomne til at kontakte kommunikationsansvarlig i Engi-

neer the Future Sara Rosendal, tel 23 37 34 94.

Book en ekspert til gymnasiet er støttet af Region Midt og Region Hovedstaden.


