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Du kan starte dine individuelle sessioner allerede nu 

Vi starter sammen tirsdag 30. august kl. 19.00. 

Er du forfatterspire, skrivespire og "upcoming writer"? Har du en bog i maven? En e-bog, en 

fagbog, en selvudviklingsbog eller en personlig fortælling? Men har du det sådan, at den ene dag 

tager den anden, uden du får realiseret at skrive en bog?  

Når vi ikke får skrevet de bøger, vi drømmer om, er årsagerne flere – lige fra indre blokeringer, 

manglende tid, selvdisciplin og fokus til, "hvor skal jeg begynde, og hvordan kan jeg bygge det hele 

op". Jeg vil gerne hjælpe dig med at pakke dit skrivepotentiale ud, så du får hul igennem og 

realiserer din drøm. 

Det er ikke altid nok alene at have et skrivetalent. Du må også oparbejde f.eks. gode skrivevaner, en 

gennemførelseskraft, kende til skrivetekniske øvelser samt holde din kreativitet og dit skriveflow 

ved lige. Der er rigtige mange ting, der skal gå op i en højere enhed, før en skrivedrøm realiseres 

med succes. 

 

Jeg kombinerer min faglige ekspertise som journalist & forfatter til flere bøger og tidligere 

forlagsredaktør på Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck med min intuitive intelligens, coachende 

tilgang og min pippiske kreativitet. Så jeg vil kunne møde dig på flere planer. 

* Jeg tilbyder et online forfatterkursus over tre måneder, hvor du lærer de grundlæggende 

principper indenfor et forfatterskab – f.eks. konceptudvikling, målgruppe, skrivevaner, skriveflow, 

bagsidetekst, sproglig kreativitetsudvikling, synopsis, salgstekster – i alt seks timers meget 

tætpakket og koncentreret indføring i bogskrivning fra A til Å. 

* Jeg tilbyder også individuel hjælp og vejledning over Skype. Du kan bruge mig som skrivecoach i 

en periode, hvis du f.eks. har brug for deadline og hjælp til at blive på sporet.  
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Dette Online Skrive Kursus består af t0 elementer: 

  

A. Fire x 1 times individuel vejledning/coaching over Skype. Pris: 3200 DKK  

 

B. 6 x 1 times lektioner over Zoom sammen med andre, dialogrum efterfølgende samt 

arbejdsmaterialer. Pris: 2900 DKK 

 

 

Samlet pris: 6.100 DKK  

Køb af hele pakken: 5.500 DKK 

 

A. 

 Jeg giver dig fire individuelle sessioner over Skype – hver af en times varighed. Hvis du har brug 

 for flere sessioner, er du naturligvis velkommen til at booke dem. Vi fastlægger datoerne, som 

 processen skrider frem. Du behøver ikke på forhånd at vide, hvornår du har brug for hjælp. Vi 

 aftaler den første individuelle session, når du har indbetalt.  

  

Første gang:  

Du har på forhånd sendt mig nogle linjer med beskrivelse af dit skriveprojekt/din skrivedrøm. Hvis 

du er i begyndelsen af en skrivedrøm, og derfor ikke er klar til at sende noget tekst på forhånd, er 

det også okay – så tager vi det derfra.  

 

De øvrige tre gange:  

De individuelle sessioner kan bruges til ideudvikling og sparring af din skrivedrøm eller på 

coaching af din personlige proces, overvindelse af skriveblokering, opbygning af skriverutiner, valg 

af titel mm.  

B. 

Hver anden uge mødes vi over Zoom. Hver lektion vil bestå af mine faglige oplæg, skrivetips, 

pippisk kreativitet samt inspiration til at bygge din personlige skrivestyrke op. NB. Hvis der er en 

gang, hvor du er forhindret, kan du få den optagede zoom-lektion tilsendt efterfølgende. 

Hver lektion er af en times varighed. Vi mødes 18.45 og lander i det digitale rum. Jeg starter 

lektionen kl. 19.00. Fra 20.00 til 20.30 er der mulighed for spørgsmål, kommentarer og 

deling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Start tirsdag 30. august 

derefter tirsdagene: 

 

13. sept., 27. sept., 11. oktober, 25. 

oktober & 8. november. 

 

Adgang til zoom lektionen: 

Jeg sender et link til zoom før vores 

lektion. Det er det samme link, du skal 

bruge hver gang. Det er super nemt at 

bruge zoom. Hvis du ikke har prøvet det 

før, kan jeg sætte dig ind i det. 

 

 

Lektion 1: Hvad vil du, og hvad vil din modtager? Skab alliance. Tricket til den gode 

skriveproces er forberedelsen. Især som ny forfatter er det meget vigtigt, at du kommer godt fra 

start. Derfor: Vi begynder med de gode spørgsmål: Hvorfor vil jeg det her? Hvad er mit WHY? 

Hvad er min genre? Du må vide, hvad du vil – og du må vide, hvem det er, du skriver til. Hvordan 

og hvem er din kernelæser, og hvordan kan du skabe en alliance mellem dig som formidler og din 

modtager. Jeg introducerer metoder til at skrive en bagsidetekst, og du får som opgave i løbet af de 

følgende to uger at skrive en bagsidetekst til din modtager – som en stiløvelse og en rettesnor. 

Afslutning: Tip til at gøre dig skriveklar.  
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Lektion 2: Sådan kan du opbygge dit 

bogkoncept I - ideer til struktur Min 

erfaring som forlagsredaktør er, at mange 

går i stå, fordi de ikke har en ramme og en 

struktur. Det hele bliver for overvældende, 

og du kan som skrivende blive lammet og 

frustreret. Jeg vil komme med forslag til 

forskellige strukturer, modeller og 

elementer, du kan bygge sin fagbog, 

selvudviklingsbog eller personlige fortælling 

op over. NB! Denne lektion forbereder jeg i 

forhold til, hvem der er på holdet, så hver 

enkelt får respons, som de kan bruge i 

opbygningen af deres bog. Opgave: Skriv en 

indholdsfortegnelse.  

Lektion 3: Sådan kan du opbygge dit 

koncept II – titel, undertitel, kapitler og 

afsnit Vi arbejder videre med 
bogstrukturen, for når rammen er på 
plads, er der meget andet, der bliver 
lettere. Det betyder ikke, at du behøver at 
skrive kronologisk – du må godt hoppe 
rundt i dit manuskript – bare du ved, hvor 
du er i din ramme. Du lærer om 
indholdsfortegnelse, gode titler & 
undertitler, kapiteloverskrifter. 
Brainstorm, leg med ordene og find dine 
pointer, som du kan bruge i dine 
overskrifter og titler. Vi kommer også ind 
på, hvordan du kan skrive en synopsis for 
din egen skyld, og hvis du evt. vil gå til et 
forlag. Opgave: Titel + undertitel 

Lektion 4: Skriveflow & Skrivevaner – lær dig selv at kende som forfatter At skrive kræver 

vedholdenhed, fokus og disciplin. Det kræver også, at du kender dig selv godt, så du ved, hvad der 

skal til for at komme i gang med at skrive og undgå diverse overspringshandlinger. Jeg præsenterer 

forskellige skrivetekniker. Jeg præsenterer også veje til at opbygge skrivevaner på det faglige plan, 

det personlige og det intuitive plan. Jeg gennemgår holdets titler/undertitler som inspiration for alle. 

Opgave: Start på et kapitel. 

Lektion 5: Sproglig kreativitet – og den første sætning og det første kapitel.  

Denne lektion handler om veje til den første gode sætning, den første indledning og det første 

kapitel. Jeg giver også inspiration til, hvordan du kan bruge det gode billedsprog – metaforer og 

sammenligninger. Brug også alle dine sanser, når du skriver. Selv i fagbøger! Jeg afslutter med 

lavpraktiske skrivetip. Opgaven til den sidste gang er, at du justerer din bagsidetekst, som du skrev 

mellem lektion 1 og 2.  
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Lektion 6: Styrk dit manuskript - rediger, optimer – og fortsæt! Den sidste lektion starter med 

at præsentere vigtige skrivefærdigheder: Don’t tell it, show it og den gode dialog. Selvom du 

skriver en fagbog eller selvudviklingsbog er gode dialoger vigtige, da de kan overraske og skabe en 

lethed i teksten. Du får også tip til redigering og optimering af dine tekster. Jeg præsenterer også 

inspiration til at skrive en salgslinje, en salgstekst og en salgstale. Selvom du ikke påtænker at gå til 

et forlag, er det godt at kunne formulere dette materiale/disse tekster – da det tvinger dig til at blive 

skarpt og præcis, når du omtaler din bog for dig selv og andre. Det sidste, du får med dig i dette 

tætpakkede og koncentrerede skrivekursus, er ideer til at holde din motivation og skriveild oppe.  

Betaling skal ske nu eller senest 15. august: 

 

Du modtager en kvittering efter din indbetaling.  

 

Udenlandsk betaling: IBAN: DK7360040001217432, Swift: SWEDDKKK 

Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København. Indehaver: Gitte Jørgensen 

 

Betaling fra Danmark: Mobile pay: 2812 3090 elle Netbank: Reg: 6004, konto: 0001217432 
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