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Skriv løs til Famøs
Redaktionen

Famøs lever af og for de studerende og ansatte ved instituttet.
Her på redaktionen værdsætter vi derfor de bidrag, vi får, da re-
daktionen langt fra kan lave lige så mange og lige så gode artikler
på egen hånd, som hele puljen af Famøs-skribenter kan tilsam-
men.

Famøs er og skal være mange ting. Der skal være plads til
forskellige typer af artikler, hvilket nærværende udgave også er et
eksempel på. Der skal være plads til det faglige, det sociale, det
debatterende og det fjollefaglige. Og endda også til en leder i ny
og næ.
Inden man skriver et bidrag, spørger man måske sig selv, om

man virkelig kan skrive noget, der er interessant at læse. Det kan
man. De bidrag, vi modtager, er af høj kvalitet, og redaktionen
vil gøre sit yderste for i god tid at give eventuel feedback, så
artiklen, når den bliver bragt, vil være så lækker som muligt -
både indholds- og formmæssigt.
Man skal huske på, at Famøs’ største målgruppe er de stude-

rende. Derfor skal artikler kunne læses og forstås uden ualmindelig
stor forhåndsviden. Det vigtigste ved en faglig Famøs-artikel er
ikke at bringe et fuldstændigt bevis. En reference til et sted i lit-
teraturen, hvor resten af beviset kan ses, er også en mulig løsning.
Det giver forhåbentlig mulighed for at undgå, at man fortaber sig
i små detaljer, der fjerner fokus fra det store billede.
Vi forstår, og det gør alle andre også, at de studerende, der

skriver artikler, herunder vi selv, ikke er eksperter med årelang
erfaring i det, vi skriver om. Hvis man imidlertid har fundet noget,
man synes er spændende, så taler al sandsynlighed for, at mange
andre vil finde det interessant.
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Som en praktisk bemærkning kan det nævnes, at Famøs skifter
både web- og e-mailadresse som følge af IT-saneringen på institut-
tet. Find os fremover på famosweb.org og redaktion@famosweb.org.
Endelig skal der lyde en opfordring til at slutte sig til redak-

tionen, hvis man har lyst til det. Vi rekrutterer altid nye redak-
tionsmedlemmer, og vi kan godt lide nye mennesker.
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