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Dokumentation af dit Master Class-forløb  

Du skal dokumentere hele dit Master Class-forløb for at illustrere hvordan du flytter dig fra 

hvor du er nu, rent fagligt, til hvor du kommer hen efter endt forløb.  

Det er helt afgørende for os i foreningen Master Talent Program Arts & Crafts, der gerne 

skal sende mange flere nyuddannede håndværkere, kunsthåndværkere og designere ud 

på lignende forløb, at vi forstår hvordan det fungerer for dig, hvordan du oplever det hele 

og hvad vi kan gøre bedre næste gang.  

Hvorfor skal du dokumentere:  

• Du skal tænke dokumentation i alt hvad du gør, møder og gennemgår på din vej i 

programmet. Tænk på hvordan du bedst kan dokumentere det og hvordan dine 

følgere oplever det du oplever – gennem dine opslag.  

• Din dokumentation hjælper dig med at beskrive og dokumentere hvordan du har 

flyttet dig fra a til b og således er det også̊ en hjælp til din personlige udvikling.  

• Vi skal bruge din dokumentation til at sikre at vi kan sende flere kandidater som dig 

ud i verden. Vi skal bruge din dokumentation til at søge midler igen i de kommende 

år.  

Det skal du gøre:  

• Lav som minimum 1 ugentlig opdatering på Facebook og Instagram, gerne flere  

• Det kan være ugens vigtigste oplevelse, det du tager med dig, det du har lært, det 

der gjorde størst indtryk, en personlig eller faglig erkendelse eller bare sjove 

historier.  

• Skriv, tag billeder og tag video.  

• Snak med folk omkring dig, folk du møder, folk du arbejder for eller sammen med.  

• Inviter alle dine venner, tidligere studiekammerater, kollegaer og familie til at følge 

dig.  

• Du har ansvar for at være med-administrator på Facebook-siden og Instagram. Det 

betyder at du skal tjekke og svare på spørgsmål eller kommentarer der er stillet til 

dig så hurtigt du kan.  

Kanaler  

• Du bliver med-administrator på vores Facebook-side og af vores Instagram-konto.  


