Overordnet plan for journalistpraktikant på Effektivt Landbrug
Om dagbladet Effektivt Landbrug:
Det er bladets formål at sikre en åben og uafhængig debat og orientering om struktur og
udvikling i de danske landbrugsforsynings-, forarbejdnings- og afsætningssektorer.
Herunder at give den bedst mulige orientering om produkter og metoder, der har betydning
for fuldtidsprofessionelle landmænd i Danmark.
Dagbladet er primært abonnementsfinansieret. Hovedparten af abonnenterne er
professionelle landmænd og fødevareproducenter i Danmark. Avisen har således en klart
defineret målgruppe.
Redaktionen omfatter 16 fagjournalister, heraf en chefredaktør, en redaktionschef og en
nyhedsredaktør. Derudover er der faglige journalist-teams tilknyttet stofområderne planter,
økonomi, kvæg og svin.
Effektivt Landbrug A/S, som udgiver dagbladet af samme navn, er den del af L-Mediehus, der
ligeledes udgiver de fire ugeaviser Landbrug Fyn, Landbrug Syd, Landbrug Nord og Landbrug
Øst. Huset udgiver desuden hver 3. uge livsstil-avisen FrilandsLiv til 100.000 personer på
landet.
De journalister, der arbejder på de nævnte medier, leverer ligeledes relevante journalistiske
produkter til dagbladet Effektivt Landbrug, og er en del af den 16 personers redaktion.
Redaktionen står desuden bag websitet landbrugnet.dk – sitet er fællesforum for dagbladet
samt de øvrige publikationer i mediehuset.
Som journalistpraktikant på dagbladet, vil man blive tilknyttet samtlige faggrene på
redaktionen. I praksis kommer man derfor til at arbejde med dag-til-dag nyhedsstof – til web
og printavis. Både som skrivende og i samarbejde med redaktionschefen som redigerende.
Journalistpraktikanten vil ligeledes indgå i de faglige teams, der producerer faglige reportager
fra møder og konferencer samt fra det praktiske landbrug hos svine-, kvæg- og
planteavlsbedrifter.
Praktikanten kommer desuden til at indgå som en del af web-teamet under hele
praktikopholdet, ligesom artikelskrivning og redigering af stof til mediehusets fire ugeaviser
og livsstil-avis vil indgå i arbejdet. Praktikantens arbejde følges af chefredaktør,
redaktionschef samt af de fagjournalister, som praktikanten arbejder sammen med under sit
ophold.
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