
Kære skoler med overbygningsklasser, herunder UCV.   Juni 2019 
 
Vi har fornøjelsen at invitere alle Vejle Kommunes elever i 8. -9. – 10. klasse til i samarbejde med DR at 
deltage i et spændende interaktivt nyhedsshow i DGI-Huset Hal 1 den 30.oktober 2019. 
 
Uddannelse & Læring håber, at alle klasser har mulighed for at være med denne dag i en af de 3 runder, der 
afvikles. Læs om indhold og omfang via linket i DR’s invitation nedenstående.   
 
Tilmeldingen foregår direkte til DR i en skabelon, som I får adgang til via ’her’.  
Klik på følgende: ’her’, ’Select a time’ (3 muligheder), ’Register’ (noter antal elever), ’Checkout’ (udfyld et 
skema pr klasse), ’Complete Registration’. 
 
I august offentliggøres et oplæg til forberedelse af dagen – læreren er selv herre over omfanget af 
forberedelse.  
 
’ I Sandhedens Tjeneste ’ understøtter med fokus på kildekritik, etik og nyhedsformidling fagene dansk og 
samfundsfag på en spændende og anderledes måde.   

 

 
DR's store nyhedsshow ”I Sandhedens Tjeneste” i Vejle den 30. 

oktober 

DR og Vejle Kommune inviterer elever i 8.-10. klasse til det store, interaktive nyhedsshow ”I 

Sandhedens Tjeneste” d. 30. oktober i DGI-huset.  

 



Til ”I Sandhedens Tjeneste” får eleverne mulighed for at prøve kræfter med kildekritik, etik og 

nyhedsformidling og bliver en del af processen med at udvælge, tilrettelægge og bringe 

nyhedshistorier. Indholdet er tilrettelagt, så det kan inddrages som en del af undervisning i dansk og 

samfundsfag. 

 

Tilmeld din klasse og find yderligere info om arrangementet her  

 

OBS: Bemærk venligst, at alle shows er tildelt bestemte klassetrin for at sikre, at aldersspredningen 

ikke bliver for stor. Info om klassetrin fremgår på tilmeldingssiden.  

 

For spørgsmål vedr. ”I Sandhedens Tjeneste” kan DR kontaktes på ist@dr.dk 

 

Vi glæder os til at se jer! 
–– –  –   –    –     –      –       –        –  
Louise Wulff Bay-Jørgensen 
Konsulent | Ledelsessekretariatet 
DR Nyheder, Aktualitet og Distrikter  
 

 

https://www.eventbrite.com/e/drs-store-nyhedsshow-i-sandhedens-tjeneste-i-vejle-d-30-oktober-tickets-63551055919?aff=ebdssbdestsearch
mailto:ist@dr.dk

