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Uddannelsesplan for journalistpraktikanter på DK Medier – dknyt /
kommunen.dk
DK Medier består af to medier, som begge leverer uafhængig journalistik til offentlige
beslutningstagere i kommuner, regioner, Folketinget, ministerier og andre, der beskæftiger
sig med kommunale forhold. Vores typiske læser er kommunal chef eller
kommunalpolitiker.
dknyt er en online nyhedstjeneste, som på web og via tre daglige nyhedsbreve holder
læserne orienteret om alle nyheder af kommunal interesse.
kommunen.dk er både et ‘langsomt’ onlinemedie og en månedlig papiravis med
undersøgende journalistik, interviews og inspiration.
Emnerne hos begge medier er bl.a. miljø, sundhed, undervisning, sociale forhold, ledelse,
demokrati, økonomi, trafik, integration og arbejdsmarked.
DK Mediers redaktion ligger i Mejlgade i Aarhus med en mindre afdeling på
Christiansborg. Vi er 9-10 journalister og typisk to journalistpraktikanter.
Vores praktikanter er med på DK Mediers redaktionelle hold under Folkemødet på
Bornholm i juni.
Arbejdet på dknyt rummer fortrinsvis almen nyhedsjournalistik, og praktikanten vil som
både skrivende og redigerende beskæftige sig med døgnets nyhedsstrøm på det
kommunal- og regionalpolitiske område, nyhedsovervåge, ideudvikle, gøre lokale og
regionale historier landsdækkende og selv være opsøgende – både på den hurtige
opfølgning og den mere krævende research. Genrerne baggrund, interview, portræt og
note er også dele af den redaktionelle vifte.
dknyts profil er at være den hurtige, grundige og konstruktive nyhedsformidler på det
kommunale område.
På dknyt vil praktikanten få træning i spørgeteknik, at holde mange bolde i luften, at kunne
se nyheden, at forholde sig til spin og lobbyisme, vinkle til netop vores målgruppe, udvikle
teknikker til at dyrke et stofområde og skrive præcist og skarpt – ofte under tidspres.
I det andet halvår på dknyt vil praktikanten kunne aftale særlige udviklingsprojekter –
gerne på området nye digitale fortælleformer og præsentationer af redaktionelt indhold på
webmedier.
Vagterne på dknyt ligger normalt i tidsrummet 8-16 på hverdage, og praktikanten vil efter
oplæring også kunne tage morgenvagt fra kl. 6-14. Aftenarbejde kan forekomme.
kommunen.dk hed indtil 2017 Kommunen og blev stiftet af dagbladet Information i 1958.
Vi udkommer løbende på web og udsender typisk to ugentlige nyhedsbreve og en
månedlig papiravis.
kommunen.dk vægter den undersøgende, den konstruktive og den grundige journalistik og
de gode fortællinger. Vi vil både afsløre, når nogen bryder reglerne, eller noget ikke

fungerer, og vi vil også hjælpe med at finde og formidle løsninger på samfundets
problemer.
Praktikanten vil få lejlighed til at lave egne graveprojekter, undersøgelser,
baggrundsartikler m.v. med sparring fra erfarne journalister. Har du en særlig interesse for
et bestemt politisk område, kan vi fokusere dit arbejde dér.
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