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Ny kompetens, nya möjligheter 
Under hösten 2016 fick jag möjligheten att arbeta som lärare 
vid journalistutbildningen på universitetet i Rwandas 
huvudstad Kigali. Tre omtumlande och fantastiska veckor. 
Förutom att få vara med i lärarteamet och dela erfarenheter 
och kunskaper så var ändå mötet med studenterna det som 
gjorde mest intryck. Glädjen och energin uppstod i vårt 
arbete tillsammans är något jag kommer att bära med mig 
länge. 

Det blev också ett kvitto på att den pedagogik jag använder 
mig av, också fungerar i en helt annan kontext än den svenska.  
På så sätt blev även jag kompetensutvecklad under de här 
veckorna i ett av Afrikas mest spännande länder.  
 
Vill du ta del av en intressant föreläsning som garanterat 
kommer att ge dig nya infallsvinklar på utvecklingen i ett land 
som hittills mest är känt för bergsgorillor och ett fruktansvärt 
folkmord för 20 år sedan, är du välkommen att höra av dig. 

Den rikt bildsatta föreläsningen passar såväl såväl företaget 
som föreningen och ger en unik inblick i det som ibland kallas 
för tredje världen. En värld som vi har mycket att lära och 
inspireras av. 

Boka nu genom att kontakta Tomas Jennebo, 0760-28 08 01 
eller maila tomas@podcastfabriken.se

 
Podcastfabriken drivs av Tomas Jennebo genom produktionsbolaget Stenskott 
Productions och innehar F-skattsedel.

Podcastfabriken.se 

En professionell resurs för 
lärande och utveckling inom 
podcasting och webbradio. 
Tomas Jennebo,  radiojournalist 
med över 20 års erfarenhet av 
radioproduktion och 9 år som 
utbildare vid journalist och 
medieprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar, är 
garanten för ett bra resultat. 

Filosofin bakom 

I ett medielandskap som 
ständigt förändras, är kravet på 
autenticitet ett absolut villkor. 
Det gäller såväl 
innehållsproducenter som 
hårdvaruleverantörer och inte 
minst, utbildare. Gårdagens 
kunskap, eller teknik, kan inte 
matcha morgondagens 
berättare. Podcastfabrikens 
kurser skapas och utvecklas i ett 
ständigt pågående NU, där 
förhållningssättet, tilltalet och 
relevansen är vägen till 
framgång. 

Aktuellt 

Under 2017 ges kurser och 
föreläsningar på ett antal platser 
i Sverige, för såväl 
privatpersoner,  
yrkesverksamma journalister, 
som större eller mindre 
organisationer. Boka NU! 

Lyssna 

http://jenneboradio.se  
Radio från roten! 
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