Uddannelsesplan for journalistpraktikanter i Forsvaret
Forsvaret håndhæver Danmarks og rigsfællesskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede
beredskab. Forsvaret bidrager endvidere til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende
og fredsskabende indsatser i store dele af verden.
Som praktikant i Forsvaret kan du være med til at formidle om alt dette.
Kommunikationssektionen i Forsvarskommandoen har ansvaret for at fortælle, filme og fotografere de
gode historier fra Forsvarets tre værn – Søværnet, Hæren og Flyvevåbnet – til de knap 20.000 ansatte i
Forsvaret samt resten af Danmarks befolkning.
Vi er delt op i to enheder fordelt på København og på Flyvestation Karup. Journalistpraktikanternes
tjenestested er Flyvestation Karup. Vores kommunikationsafdeling består af journalister, akademikere,
militærfolk og andre fagpersoner, så vi kan tilbyde et praktikforløb, der giver et bredt indblik i Forsvarets
journalistiske produktion. Vores praktikanter kommer til at skrive alt fra den korte notits til den store
reportage og portrætter til Forsvarsavisen, den korte nyhed til www.forsvaret.dk eller en updatetekst til de
sociale medier.
Ligeledes kommer vores praktikanter til at lave tv-indslag til vores egen kanal, forsvaret.tv, og til de sociale
medier. Har de ikke video-forkundskaber fra studiet, sørger vi for at oplære dem fra bunden. Vores praktikanter
får også mulighed for at opdatere Facebook-siderne for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt fotografere en
del. Derudover har vi i efteråret 2018 startet en podcast til brug ved intern kommunikation via vores
mobiltelefon-baserede medie Forsvarsinfo.
Der er også muligt i et vist omfang at komme til at arbejde med ekstern presse i forbindelse med øvelser, større
events eller tv-optagelser, hvor der både skal laves pressepolicy, kommunikationsplan og til tider egentlig handson pressehåndtering.

Overordnede praktikantmål
Overordnet set skal praktikopholdet gøre praktikanten i stand til at:
•
•
•
•
•

•

virke som journalist bredt set i mange miljøer og samtidig få en indsigt i Forsvaret som mere specifikt
stofområde
arbejde med mange slags research og mange slags kilder
arbejde på mange sociale medieplatforme: fx Facebook, Instagram, Twitter og andre sociale medier
arbejde med video og tv-indslag, med stillfotos, med artikler til print og web mv.
skrive artikler til Forsvarsavisen (mindst én artikel pr. praktikant pr. nummer af Forsvarsavisen i
gennemsnit). Der er i alt syv avisudgaver om året. Endemålet er, at praktikanten kan lave en færdig
artikelserie eller et kombineret tema.
lave en lang række videoindslag til Forsvaret.tv og Forsvarets Facebooksider

Dagligdagen
Som praktikant i Forsvarskommandoens Kommunikationssektion vil du overordnet set blive tilknyttet et af
de tre værn. Det vil primært være her, at du skal finde og lave de fleste af dine historier, men det udelukker
ikke involvering i at formidle om andre værn eller Forsvarets som helhed. Forsvaret opererer i store dele af
landet og ude i verden, så der vil være rig mulighed for at komme med ud på øvelser og missioner – både
herhjemme og i udlandet.
Alle praktikanter får tilknyttet en praktikvejleder, som i løbet af praktikperioden gennem samtaler og
løbende feedback vil sikre, at praktikanten bliver udviklet i forhold til praktikantens egen målsætning,
DMJX’ faglige fokus/læringspunkter og Forsvarets overordnede praktikantmål (se ovenstående).
Praktikforløbet i Forsvarets kommunikationsafdeling skal give praktikanten et solidt og bredt indblik i
kommunikationsarbejdet i en politisk styret organisation.
Endemål for praktikanterne
Når praktikanten har gennemført praktiktiden hos Forsvarskommandoens Kommunikationssektion skal
vedkommende:
• have forståelse for, hvordan man opbygger, vedligeholder og dyrker et netværk, som kan føde én med
ideer og historier.
• have forståelse for Forsvarets indretning, organisering, formål, kultur, mekanik og virkemåde.
• kunne planlægge interviews, herunder overvejelser om tilgang til kilden, kontrakt med kilde,
interviewrunder, research og spørgsmål, der skal besvares i interviewet.
• kunne planlægge en video- og stillfoto-reportage og herunder lave billedlister, overvejelser om
framings, actions i billeder, komposition, og kunne forholde sig til evt. vanskelige optagevilkår rent
teknisk mv.
• have forståelse for de tekniske såvel som kunstneriske/æstetiske sider ved produktion af såvel video
som stillfotos.
• have både teoretisk og praktisk forståelse for og erfaring med at lave optagelser som fotograf og VJ
samt have en oparbejdet rutine og ”mange kilometer i benene” som både fotograf og VJ.
• have forståelse for vinkling, spændingsopbygning, fortællekurver, anslag, blikfang osv. både i tekst,
stillfotos og video, på Facebook, web mv.
Særlige forhold
Da Forsvaret er en organisation, der indsættes efter behov døgnet rundt, vil aften- og weekendarbejde
kunne forekomme.
Som udgangspunkt er praktikantstillingens tjenestested i Karup med mulighed for kortere forløb i
København.
Praktikanten skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele praktikperioden.
Praktikanten skal desuden kunne bestå Forsvarets fysiske basiskrav samt gå igennem et helbredstjek ved
ansættelsen.
Praktikanten skal desuden have kørekort.

