Uddannelsesplan for journalistpraktikant
Fagbladet Ergoterapeuten/ Kommunikationsafdelingen
Ergoterapeutforeningen – 12 måneder – (evt. 6.)
Praktikanter på fagbladet Ergoterapeuten skriver til fagbladets print og onlineunivers. Det ugentlige nyhedsbrev på etf.dk.
Facebookprofiler/ Twitter. Praktikanten får mulighed for at planlægge og gennemføre journalistiske indsatser og
kommunikation på et varieret felt. 12 måneders praktik hos os giver praktikanten et indgående kendskab til hverdagen
som journalist i en politik ledet organisation og mulighed for at boltre sig på en række platforme.
Vi tilbyder 12 måneders praktiktid. (Vi er åbne for at tale om seks måneder, hvis det giver mening for os.)

Det er målet
Vores ambition er at uddanne morgendagens dygtige og reflekterede journalister. Vi tager det alvorligt, at praktikanten er
under uddannelse. Vi sigter mod en pænt stejl læringskurve, hvor praktikanten er udfordret, men også er tryg nok til at
lære og vokse fagligt.
Vores målsætning er at uddanne praktikanter, der mestrer de journalistiske genrer. Vi uddanner dig til at tænke kritisk og
selvstændigt – og hos os er det inden for rammerne af en politisk ledet organisation og med en dedikeret
medlemsgruppe. Det betyder, at du bliver stærk i strategi og kildehåndtering, strategi og kommunikation.
Vores mål er også at slippe dig ud med en styrket holdning til dit fag.

Hverdag og forløb
Praktikanten er ansat på fagbladet Ergoterapeuten og i Kommunikationsafdelingen i praktikforløbet på (seks til) 12
måneder. Praktikanten prøver kræfter med et bredt felt af journalistiske opgaver.
Praktikanten har mulighed for at prøve kræfter med en bred vifte af journalistiske genrer. Praktikanten skal dels arbejde
med kontinuerlig deadline, dels med en fast magasin-deadline. Det giver mulighed for at veksle mellem at arbejde hurtigt
og præcist med nyheder til Etf.dk og længerevarende produktioner til magasinet. Praktikanten vil lære at arbejde med
stort fokus på kildehåndtering og også den visuelle del i forhold til samarbejde med fotografer og designere er der
mulighed for at arbejde med. Praktikanten kan indgå i planlægning af kommunikationsindsatser. Og også få lov til at
være den, der holder tøjlerne.
Vi er en politisk organisation og det element er der også læring i for en journalistpraktikant. Vi lægger også vægt på, at
praktikanten samarbejder med de faglige og politiske konsulenter. Praktikanten kommer også til at dække foreningsstof
og får erfaring med de dilemmaer, man kan stå i som journalist på medier i en politisk organisation.
Praktikanten indgår fuldblods i redaktionens og organisationens hverdag.
I det første halve år, kommer du til at arbejde bredt på alle kanaler og producere nyheder, artikler og større temaer.
Vi lægger vægt på, at praktikanten kommer ud og møder kilderne i forbindelse med interview, dækning af
arrangementer og reportager.
I løbet af det første halve år får praktikanten opøvet nyhedsvinkling, hurtighed og vurdering af historier.
Praktikanten har mulighed for selv at opsøge historier og bidrage med dem ind i det redaktionelle flow. Praktikanten står
også for minimum to store temaer til fagbladet print.
I det første halve år færdes praktikanten også på etf.dk og etf.dk/ergoterapeuten. Her bliver praktikanten inddraget i
arbejdet med nyhedsformidling, redigering og planlægning af kommunikationsindsatser.
Der er også mulighed for at arbejde med pressearbejde og skrive debatindlæg/kronikker.
Efter det første halve år i praktikforløbet anser vi, at praktikanten står på en solid platform af journalistisk kunnen,
kildenetværk og indsigt i det redaktionelle arbejde.
Det bygger vi videre på i det sidste halve år, hvor målet er i højere grad at lade praktikanten få selvstændigt ansvar for
større produktioner og indsatser, selvfølgelig i et miljø, hvor vi holder hånden under dig med den nødvendige faglige
vejledning.
Vi tager udgangspunkt i praktikantens ønsker til emner og udvikling - i samspil med vores egen vurdering af, hvor
praktikanten kan styrkes/udvikles. Formålet er, at praktikanten står på det første halve års erfaring og herfra får mulighed
for at udbygge sin erfaring og blive endnu dygtigere.

Vi planlægger hovedindsatserne i det sidste halve år sammen med praktikanten. Men, som udgangspunkt vil
praktikanten i det sidste halve år få ansvar for et område - for eksempel sociale medier, artikelserie til
etf.dk/ergoterapeuten og samarbejde med webredaktør om formidling af dem.
Mulighederne er mange inden for vores palette af opgaver.
Praktikforløbet slutter med, at praktikanten tilrettelægger styrer produktion af fagbladet.
Undervejs i praktikforløbet tilstræber vi en udvikling henimod, at praktikanten arbejder med flere og flere egne ideer.

Praktikvejledning
Vi sidder i et åbent kontorlandskab og alle kommunikationsafdelingens medarbejdere er dagligt tilgængelige med
coaching, råd og snak, og meget af vejledningen foregår i den daglige arbejdsstrøm.
Tjansen som praktikvejleder har fagbladets redaktør. Der er planlagt en række faste møder med praktikvejlederen. Her
skal du altid evaluere på og reflektere over, hvad du har lært og hvad du ønsker at lære mere af/blive bedre til. Det
bruger vi til at planlægge, så vi hele tiden sikrer, at praktiktiden giver erfaring med flest mulige journalistiske og
kommunikationsfaglige opgaver.
Vi forventer, at praktikanten bidrager med nysgerrighed og lydhørhed, og at du er indstillet på at lære så meget som
muligt.

Find os
Arbejdspladsen er en redaktion med tre fastansatte og praktikanten. Vi arbejder i et åbent kontorlandskab og vi bor midt i
København på Nr. Voldgade 90, 1358 København K.
Nyhedsredaktør Luise Bæhrenz Hjort, lh@etf.dk Webredaktør – stillingen er pt (oktober 2017) slået op.
Ansvarshavende redaktør / praktikantvejleder Trine Vu, tv@etf.dk, 53364904

