Har du lyst til at skrive en artikel til tidsskriftet?
Artiklens længde og skrift
Artikler i tidsskriftet må have en max. længde på 30.000 anslag inkl. mellemrum eksklusiv
litteraturliste." Brug gerne Times New Roman i pkt. 12.
Illustrationer
Artiklen må meget gerne ledsages af foto, tegninger eller lignende. En tommelfingeregel
er, at billeder skal være 300 dpi i 100% størrelse eller til nød 200 dpi. Billeder skal være minimum
12 cm brede i 200 dpi. Billeder sendes "løse" i enten jpg- eller tif-format pr. mail eller på cd.
Billedtekst og placeringen af billedet i teksten angives.
Resumé på engelsk
Et engelsksproget resumé vil være et plus, men ikke et krav. Resumeet skal i givet fald være ganske
kort.
Artiklen læses af
Redaktionen behandler alle indkomne artikler på redaktionsmøder, som finder sted fire gange om
året. Der er altid mindst to redaktionsmedlemmer, der læser artiklen og tager stilling til, om emnet
ligger inden for vort område. Tidsskriftet har en produktionstid på ca. seks uger.
Peer review
Du kan anmode om at få en fagfællevurdering af din artikel. (Se yderligere information på vores
hjemmeside) En peer reviewed artikel må max. have 36.000 anslag inkl. mellemrum, der kan dog
søges om udvidet sideantal, hvis det findes nødvendigt.
Forfatteroplysninger
Redaktionen skal være bekendt med forfatters navn, adresse og telefonnummer. Vi vil meget gerne
have, at du oplyser din profession/arbejdssted og din mailadresse. Sidstnævnte bringer vi som
afslutning på artiklen, men mindre du ikke ønsker det. Portrætfoto af forfatter modtages meget
gerne og vil blive bragt som vignet til artiklen.
Udgivelser i 2018
Tidsskriftet udkommer med 4 papirudgaver i 2018. Kommende deadlines er: d. 3. april, d.20 august,
og d. 29. oktober
Artiklen sendes til
Mette Friderichsen:
mefr@dlf.org
Vi har desværre ikke mulighed for at honorere vores forfattere, men du vil modtage fire
eksemplarer af det nummer, som du har skrevet det i. Du vil modtage tidsskrifterne ca. 14 dage efter
det er udkommet.
Venlig hilsen Redaktionen
www.tidsskriftetspecialpaedagogik.dk

