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Generel uddannelsesplan
for Fagbladet FOA
Som praktikant i FOA kommer du til at arbejde med
forskellige medieplatforme: fagblad, fagbladetfoa.dk,
web-tv og sociale medier. Desuden har du mulighed for
at lære, hvordan en presseafdeling arbejder.
På fagbladet bliver du indført i magasinjournalistikkens
verden. Her får du tid til grundig research og til at møde
kilderne ude på arbejdspladserne. Du kommer til at arbejde med alle journalistiske genrer fra nyheden, reportagen, portrættet m.m.
På nyhedsredaktionen bliver du trænet i de hurtige nyheder til fagbladetfoa.dk og vores nyhedsbrev, der har over
100.000 modtagere. Sociale medier er en integreret del
af arbejdet med nyheder. Og brænder du for levende billeder, kan du også formidle dine historier som web-tv.

Vi forudsætter, at du er engageret i velfærdsdebatten, men ikke at du har en stor forhåndsviden om FOAs
mange faggrupper – det skal vi nok hjælpe med.
FOA er fagforbund for 190.000 medlemmer, som hovedsageligt arbejder med offentlig velfærd. Medlemmerne er
for eksempel sosu-assistenter, pædagogmedhjælpere,
køkkenmedarbejdere, brandmænd, dagplejere og skolepedeller.

Praktikantvejledning og feedback
Du får løbende feedback på ideer og artikler. Du kommer
til at sidde på kontor med praktikantvejlederen en stor
del af tiden, og derudover kan du altid gå til dine øvrige
kolleger, hvis du har brug for en snak om, hvordan du
kommer videre.

Du kan være i praktik 12 eller 18 måneder.
Sådan kan et praktikforløb ud
∆∆ Nyhedsredaktion i 3 måneder
∆∆ Fagbladredaktionen i 3-9 måneder, herunder projekter
med undersøgende journalistik
∆∆ Web-tv i 3 måneder
∆∆ Presseafdelingen i 3 måneder

Hver måned er der statusmøde med praktikantvejlederen, hvor vi taler om, hvordan det går – om du trives på
redaktionen, og hvordan du udvikler dig fagligt. Desuden
går vi i dybden med for eksempel sprog, vinkling, interviewteknik, researchmetoder m.m.

Du bliver en del af et redaktionelt miljø med 30 medarbejdere. Vi er journalister, tv-journalister, webformidlere
og graﬁkere. Vi er opdelt i teams, men samarbejder på
kryds og tværs og har fælles efterkritik.

Fakta

Vi forventer

Du er velkommen til at høre mere hos

I den første tid lægger vi vægt på vinkling, research og
sprog. Efterhånden, som du får indblik i stofområderne
og lærer, hvordan et stort fagforbund fungerer, forventer
vi, at du selv ﬁnder historierne.

Chefredaktør
Gitte Hejberg

Praktikantvejleder
Merete Nielsen

Direkte: 46 97 24 58
Mobil: 24 82 67 50
E-mail: gith@foa.dk

Direkte: 46 97 25 25
Mobil: 24 65 30 01
E-mail: men@foa.dk
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Thisted er smukkere,
end man tror
i stort set alle velfærdssamfundets
hjørner. Det er lige fra pasning af
små børn til pleje af demente, rengøring og madlavning på offentlige
og private institutioner samt pedeller, brandmænd og ambulancefolks
arbejdsopgaver. Det giver en stor
journalistisk plads at arbejde med
gode historier på.
Opstøver egne historier

Rasmus Handberg
praktikant februar 2015-august 2016

Jeg blev fra første dag kastet ud i at
dække overenskomstforhandlinger.
Det handlede om medlemmernes
løn- og arbejdsforhold. En helt ny
verden for mig, som jeg ikke anede
meget om. Men så var jeg ligesom i
gang. Og det var tilmed spændende.
De første fire måneder skrev jeg
webnyheder i nyhedsredaktionen.
Ikke kun om overenskomstforhandlinger men alle slags historier, der
vedkommer nogle af – eller måske
alle – FOAs medlemmer. Det gik
hurtigt op for mig, at FOA-folk er
en mangfoldig skare, som arbejder

Hos Fagbladet FOA har jeg rige
muligheder for at opstøve egne
historier. Jeg havde kun været her i
to måneder, da jeg på eget initiativ
søgte aktindsigt hos Arbejdstilsynet
og pludselig sad med rapporter på i
alt mere end 1.000 sider, der afslørede et elendigt psykisk arbejdsmiljø
på landets sygehuse. Og pludselig
havde jeg lavet den artikel, der er
blevet delt absolut mest i FOAs
Facebook-historie.
Mange af mine artikler bliver citeret i
andre medier. Jeg får tildelt et stort
ansvar, og mulighederne er talrige.
I løbet af sommeren styrede jeg for
eksempel FOAs Facebookprofil.
Kommer rundt i landet
Stort set alle mine idéer – så længe
de holder vand – kan lade sig gøre.
I mit arbejde er der god balance
mellem undersøgende journalistik
og rørende personfortællinger. I øjeblikket skriver jeg et større tema om
depression til fagbladet. I den forbindelse interviewede jeg en kvinde

i Korsør, der fortalte om sine mange
selvmordstanker. I det hele taget
kommer jeg land og rige rundt på
plejehjem og børnehaver og møder
medlemmerne i øjenhøjde. Før min
tid hos FOA vidste jeg slet ikke, hvor
smukt der er i Thisted.
Efter nytår skal jeg lave web-tv. Det
har jeg aldrig prøvet før, men vores
tv-folk er friske på at lære mig op.
Inden jeg stopper til sommer, skal
jeg også forbi vores presseafdeling
og i endnu højere grad sørge for at
sætte FOA-dagsorden i de landsdækkende medier. På den måde
lærer jeg det meste, og jeg ved også,
hvordan en stor politisk organisation
hænger sammen.
Endelig skal jeg huske at fortælle, at
mine kolleger er meget søde. De er
altid klar med gode råd og søde smil,
og i kælderen går jeg til spinning.
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I tvivl? FOA giver
dig mulighederne…

Sophie Bæk Holland,
praktikant august 2013 til august 2014

På panikdagen gik jeg efter Fagbladet FOA, og det har jeg ikke fortrudt
en eneste gang.

nyme kilder og tog sammen med en
fotograf ud med et kamera uden at
give mig til kende.

På nyhedsredaktionen har jeg banket netnyheder af: korte, længere,
voxpop og guides. Jeg har dækket
høringer på Christiansborg, lavet tvindslag og deltaget på FOAs kongres
med lange arbejdsdage, gode kolleger og øl.

Derudover har jeg prøvet kræfter
med portrætstof, reportager og
billedhistorier.

En del af teamet fra dag et
Helt fra begyndelsen har jeg været
en del af teamet. Jeg bliver taget
med på råd, og det forventes, at jeg
finder mine ege historier. Hjælpen er
altid lige ved hånden, og mine ideer
bliver altid taget seriøst.
Kommer hele vejen rundt
På blad-redaktionen dykkede jeg
ned i større historier og længere formater. Jeg har blandt andet beskæftiget mig med handikappedes sexliv
og medarbejdernes håndtering
af emnet. Jeg ideudviklede videre
på emnet, lavede et tv-indslag og
‘solgte’ historien videre til eksterne
medier.
Med hjælp fra konsulenter i FOA fik
jeg færden af en historie om udlicitering på rengøringsområdet. Her
lærte jeg metoderne til undersøgende journalistik: søgte aktindsigt,
fik bunker af information fra ano-

God følelse i kroppen
Jeg har 4 måneder tilbage af min
praktiktid, men der er stadig masser
af nye ting, jeg skal have afprøvet.
Jeg skal redigere andres net- og
bladhistorier og slutter af i presseafdelingen, hvor jeg skal skrive pressemeddelser, udvikle kampagner,
afsætte historier til andre medier og
lave opsøgende pressearbejde.
Når jeg tager på arbejde, er det hver
dag med en god følelse i kroppen.
Der bliver sagt godmorgen, og folk
interesserer sig for hinanden. Den
store mangfoldighed blandt kollegaerne gør det kun sjovere at drikke øl
sammen.
Sidst, men ikke mindst. Katinens
lave priser gør, at du kan leve som en
konge for din praktikløn, og maden
smager himmelsk.
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Et boost til den
journalistiske selvtillid
Inden hornet lød på panikdagen, var
jeg sikker på, at jeg skulle lave radio
i min praktik – det skulle jeg ikke, og
jeg kæmpede mig forbi en fortvivlet
medstuderende i køen til samtale
med Fagbladet FOA.
Hvad der synes overstået på et par
minutter i panikdagens… panik, har
betydet meget for, hvad jeg regner
med at beskæftige mig med fremover. Når jeg om ﬁre måneder
er færdig hos FOA, har jeg afprøvet
forskellige journalistiske discipliner.
Fra hurtige nyheder på foa.
dk, otte-siders temaer i fagbladet til
debatindlæg i presseafdelingen.
Kristoffer Sutton,
praktikant februar 2013-2014

Hos FOA får man det bedste fra flere
medieverdener.
Man har indflydelse på, hvilke historier der skal bringes, og man føler
sig som en vigtig del af redaktionen.
Der bliver lyttet, selv om man ‘bare’
er praktikant. Samtidig er der mange
medieplatforme, som man får lov
at prøve af, som hvis man var på et
større medie.
Jeg har lavet nyheder, magasin,
web-tv og endda ageret fotograf på
et par historier. Der er lagt en plan
for, hvad praktikanten skal igennem,
men der er også et stort frirum til
selv at bestemme, hvordan forløbet
skal skrues sammen alt efter, hvilke
interesser man har.

I nyhedsforløbet har jeg beskæftiget
mig med mange forskellige emner,
og jeg har fået en masse viden om
arbejdsmarkedet, som jeg kan tage
med videre. Jeg har leveret nyheder,
der skulle på samme dag efter
en konference, men som regel er der
mere fokus på kvaliteten af historien
frem for at få noget på nyhedssiden.
Da jeg skrev for fagbladet, ﬁk jeg
lov til at researche mig langt ned
i emner, der interesserer mig og
komme ud og møde cases på deres
arbejdsplads.
Rart sted at være
Redaktionen er fyldt med eksperter.
Man ﬁnder hurtigt ud af, hvem man
skal gå til med spørgsmål om forskellige emner – og kollegerne tager
sig gerne tid til at sætte praktikanten ind i sagerne. Man får løbende
feedback, som gør, at man hurtigt
udvikler sig og får mere viden og
selvtillid.
Man lærer hurtigt de rare kolleger
på redaktionen og i andre afdelinger
at kende. Der er en god stemning,
og de sociale arrangementer fejler
absolut intet.
Jeg kan varmt anbefale FOA som dit
praktiksted – hvis ikke på grund af
de ovennævnte grunde, så på grund
af kantinen og gratis massage.
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Allerede bedre til at vinkle
Da jeg for ﬁre måneder siden satte
mig til tasterne hos FOA, var det med
en yderst sparsom viden om, hvad
en sosu-hjælper egentlig laver, og
hvordan denne titel adskiller sig
fra en sosu-assistent? Og hvilken
uddannelse har en pædagogmedhjælper? Og i det hele taget: Hvilke
faggrupper er det lige, FOA repræsenterer?
Det har vist sig, at størrelsen af min
viden på dette område ikke var det
afgørende. Det afgørende var, at jeg
havde en åben og interesseret tilgang til det. Så er min viden kommet
ret hurtigt.
Niels Rosdahl Jensen, juni 2012

Jeg har været vidt omkring. Jeg har
lavet nyheder til foa.dk, researchet
derudaf i en tophistorie om arbejdsløshed, interviewet en sosuassistent
på opgave hos et ældre ægtepar,
været med en pædagogmedhjælper
til børnemusikfestival, besøgt to
dagplejere, der gennem mindfulness
og vægtstop havde fået mere overskud i deres hverdag – og været en
tur på Christiansborg til en præsentation af ny forskning.
At ﬁnde historier, der vedrører FOAs
medlemmer, sætter indimellem
nogle begrænsninger, men det er en
afsindig god øvelse og har virkelig
udviklet min sans for at se en historie. Jeg har fået lov at klø på med en
del historier, jeg helt selv har fundet.

Jeg er blevet set som en ligeværdig
del af redaktionen. Mine ideer, tanker
og holdninger tæller lige så meget
som andres. Og sidst, der var personalemøde, havde jeg meldt mig til
at stå for den månedlige feedbackfremlæggelse sammen med en kollega. En rigtig lærerig oplevelse.
Jeg er efter ﬁre måneder hos FOA
allerede blevet mere selvsikker og
selvstændig som journalist. Den
grundige feedback, jeg har fået på
mine artikler, har gjort mig skarpere
til selv at se mine fejl, bedre til at
vinkle, og så er mit sprog strammet
væsentligt op.
FOA er et rigtig godt sted at være
i praktik. Jeg kan kun anbefale at
komme forbi til åbent hus og møde
de dygtige og engagerede journalister og andre medarbejdere, der
leverer stof til 195.000 læsere i
form af fagblad, pressemeddelelser,
nyhedsbreve og meget andet.
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Fagbladet FOA har
rustet mig godt
Jeg kunne næppe have fundet en
praktikplads, hvor jeg kom bedre
rundt om forskellige måder at
arbejde journalistisk på, end i FOAs
medie- og presseafdeling.
I løbet af mit praktikår har jeg lavet
større temaer til Fagbladet FOA,
hurtige nyheder til foa.dk og politiske
debatindlæg og pressemeddelelser
til landsdækkende og lokale nyhedsmedier. De mange forskellige slags
udfordringer har gjort praktikken
spændende at stå op til hver
morgen.

Stine Mørkeberg,
praktikant i FOA Medier 2010-2011

På fagbladet krydsede jeg ﬁngre
for at ﬁnde den gode case, mens
jeg researchede mig dybere ind i
temaer som mobning på jobbet og
konflikthåndtering i ældreplejen.
Har stor indflydelse
I perioden på foa.dk prøvede jeg at få
en egen vinkel på dagens store nyhed om velfærd eller arbejdsliv i hus
hurtigst muligt. Som praktikant er
man i høj grad selv med til at sætte
sit præg på, hvordan nyhedskonceptet på foa.dk skal udvikle sig, og man
kan dagligt følge læsertallet.
I FOAs presseafdeling var ikke to
dage ens. Den ene dag skrev jeg
debatindlæg til altinget.dk om
sundhed, den næste afsatte jeg en
ny undersøgelse fra FOAs analyseafdeling til et dagblad, og den tredje

lavede jeg kampagne for bevarelse
af efterlønnen.
Førstehjælp ved hånden
Vejledning og hjælp har hele tiden
været ved hånden, uanset om det
handlede om at gøre en indledning
mere appetitlig eller forstå, hvad
en overenskomst er. Ud over den
daglige feedback har jeg fået meget
ud af praktiksamtalerne, som min
vejleder og jeg har holdt efter behov.
Her har der været god tid til grundig
feedback og tips ud fra et indsatsområde, jeg selv valgte – for eksempel interviewteknik eller rubrikker.
Efter et års praktik på Fagbladet FOA
føler jeg mig godt rustet til at søge
mange forskellige typer af journalistiske jobs.
Men FOA er ikke bare et spændende
sted at lære – det er også et godt
sted at være. Der har altid været
plads til en god grinepause med en
kollega, hvis jeg har været ved at gå
død i min research. Jeg har haft mulighed for selv at prioritere mine
opgaver, og selvom der har været
nok at lave, har jeg ikke været stresset. For holdningen er, at holder du
fri i fritiden, så møder du ind med ny
energi næste morgen.
Jeg kan varmt anbefale FOA som
praktiksted for andre
journaliststuderende.
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