Program for kurset

Krim i Skandinavia
IJ/ Scandic Triangeln, Malmø
13.- 15. mai 2019

Mandag 13. Mai
12:00 Lunsj på kurssted i Malmø (Hotell Scandic Triangeln)
13:00 Velkommen, presentasjon av kurset, kursledere og deltakere. v/Ola Haram, VG og
Ståle de Lange Kofoed, Institutt for Journalistikk
13:30 Slik finner du informasjon i Norge; innsynsmuligheter og andre kilder. v/Ola og Ståle
14:45 «Kartlegg en gjeng». Slik kartla jeg den norske gjengen «Young Bloods» ved bruk av
falske kontoer på sosiale medier, kreative innsynsbegjæringer og personresearch.
v/ Bjørnar Tommelstad, VG
16:30 Slutt for dagen
19:00 Felles middag for egen regning i Malmø

Tirsdag 14. Mai
09:00 Slik finner du informasjon i Danmark; innsynsmuligheter og andre kilder. v/Louise
Dalsgaard og Mette Mayli Albæk, krimjournalister i Danmarks Radio
10:15 “Rå research”. Slik bruker vi sosiale medier og andre researchverktøy i arbeidet som
krimjournalister - praktisk gjennomgang med oppgaver. v/Louise og Mette
12:00 Lunsj
13:00 Forts. “Rå research”
15:00 Slik arbeider jeg med å rekruttere og følge opp kilder i det kriminelle miljøet. v/Sune Fischer,
kriminaljournalist i Ekstrabladet
16:30 Slutt for dagen
Kveld på egen hånd

Onsdag 15. Mai
09:00 Slik finner du informasjon i det svenske rettssystemet; Innsynsmuligheter og andre kilder.
v/Joakim Palmkvist, forfatter og krimjournalist i Sydsvenskan
10:15 Slik arbeider jeg som krim- og rettsjournalist. Joakim Palmkvist snakker om arbeidet med noen
av sine profilerte saker
12:00 Lunsj
13:00 Dette står vi overfor; Kriminaliteten ved porten til Skandinavia, utfordringer for politiet, og
hvordan media og politiet kan dra nytte av hverandre ved grov kriminalitet.
v/ Mattias Sigfridsson, fungerende politiområdesjef for Malmöpolitiet
15:00 Slutt

Forelesere:
Mattias Sigfridsson, fungerende politiområdesjef i Malmø (SE)
Bjørnar Tommelstad, krimjournalist i VG (NO)
Ola Haram, krimjournalist i VG (NO)
Joakim Palmkvist, forfatter og krimjournalist i Sydsvenskan (SE)
Louise Dalsgaard, krimjournalist i DR (DK)
Mette Mayli Albæk, krimjournalist i DR (DK)
Sune Fischer, kriminalreporter i Ekstra Bladet (DK)
Ståle de Lange Kofoed, fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk (NO)

