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Afrapportering 'Hvordan etableres en SKOLERADIOstation? – Research på 

et amerikansk universitet' 
 

Projektet er blevet gennemført som skitseret i ansøgningen 31. august - 2. september 2009, med besøg af 

radiostationer på Pace University og Iona College i New York. Detaljeret program, se vedlagt. Formålet med 

besøget var at indsamle teknisk, pædagogisk og organisatorisk inspiration til omsætning på danske 

erhvervsskoler, når etablering af en internetradiostation er påtænkt. 

I besøget deltog projektlederne  

• Catherine Brejnholt, Tradium (tidl. Minerva) 

• Thomas Westermann, Hansenberg 

• Steen Grønbæk, Mercantec 

• Jan Monnerup, EUC Syd (for egen regning) 

• samt Regina Lamscheck-Nielsen og Leif Rye Hauerslev, NCE 

Besøget levede fuldt ud op til forventningerne, takket være især formidling fra Dr. David Sachs, Pace 

University. Der blev fulgt op på besøget gennem uddybende Skypemøder med radiorepræsentanter fra de 

to universiteter, efterår 2009. Hver af de danske deltagere leverede efter besøget en kort beskrivelse af 

deres faglige nytteværdi af rejsen. Som outcome blev heriblandt nævnt de tekniske specificeringer, den 

høje grad af elevinvolvering og elevansvar, udformning af code of conduct, inddragelse af elevers uformelle 

kompetencer og radiostationernes organisatoriske drift. 

Til gengæld kunne der ikke hentes inspiration til den deciderede pædagogiske omsætning, idet der måtte 

konstateres, at man i Danmark var længere med at integrere radioaktiviteter i undervisningen. Det 

inspirerede til gengæld de amerikanske eksperter.  

Projektets resultater har sidenhen dannet afsat for det omfangsrige projekt Lydunivers med deltagelse af 

fire erhvervsskoler. Erfaringerne fra New York er beskrevet og publiceret via lydunivers.dk. Filmklip fra 

besøget i USA kan ligeledes findes på hjemmesiden.  

Lydunivers har sidenhen ført til etablering af tre radiostationer i drift (Mercantec, Tradium, Hansenberg) og 

med fuld ledelsesopbakning. Der er blevet produceret talrige elevudsendelser og underviserinstruktioner i 

lydform. Lydunivers har sammen med EIIL projektet ført til konstruktion af det afsluttende 

demonstrationsprodukt Out-of-the-box, en både fysisk og virtuel 3D-model af en miniradiostation, hvor 

man i en samtale kan se realisering, høre eksempler og afprøve lydarbejde. Konsulenter fra de fire ovenfor 

nævnte erhvervsskoler står til rådighed for besøg på eksterne skoler mhp. erfaringsformidling.  

Lydunivers afrapporteres ultimo januar 2011, og rapporten kan bestilles via Steen Grønbæk, 

stgr@mercantec.dk.   

Århus, 20. december 2010, Regina Lamscheck-Nielsen 


