Uddannelsesplan for Ingeniøren
På Ingeniøren arbejder vi ud fra en filosofi om, at praktikanter er mennesker med vidt forskelligt
potentiale.

Derfor jagter og udvikler vejleder og praktikant hele tiden de særlige evner, som
kendetegner den enkelte, så en færdiguddannet journalist fra os forstår og mestrer evner, som
gør ham/hende unik på et jobmarkedet. Det gør vi, fordi man i dag kan fodre svin med dygtige
journalister, mens der er brug for folk som skiller sig ud og tør lidt mere.
Derfor er vores officielle uddannelsesplan (se nederst) også mest en tjekliste, der sikrer at
praktikanten har lært alle de basale kundskaber en journalist skal have. I praksis er vores
uddannelsesplan et personligt dokument mellem praktikant og vejleder. Planen er under
konstant forandring og hver måned gør vi status og opstiller månedlige mål og udfordringer. På
den måde fungerer praktikantvejlederen i høj grad som en klassisk coach.
Sådan ser vores officielle uddannelsesplan ud:
1) Nyhedsjournalistik generelt: Du skal blive i stand til hurtigt at skaffe dig et overblik
over en aktuel sag og nyhedsvinkel.
2) Nyhedsvinkling: Du skal være i stand til at formulere en klar og skarp vinkel på dit
materiale.
3) Produktivitet: Du skal kunne afstemme dit arbejdstempo efter omstændighederne.
Hvis situationen kræver en hurtig artikel skal du kunne begrænse din research til de
allermest nødvendige og være hurtig til at omsætte din research til færdig artikel.
4) Ideudvikling: Du skal vise, at du kan opdyrke dine egne ideer inden for specifikke
stofområder, og at du mestrer arbejdsprocessen fra idé til færdig artikel.
5) Journalistiske genrer: Ud over nyhedsartikler skal du stifte bekendtskab med genrer
som baggrund, tendens, reportage, interview og analyse.
6) Korrekt og kreativ sprogbrug: Dit sprog skal være fri for kildeafsmitning og du skal
kunne beskrive en problemstilling med dine egne ord. Du skal kunne bruge din kreativitet
til at formulere spændende og interessevækkende indledninger.
7) Citat-teknik: Du skal kunne citere dine kilder korrekt og du skal kunne fremdrage de
mest holdningsmættede og slagkraftige citater fra et længere interview.
8) Engagement: Du skal vise, at du kan opbygge et fagligt engagement inden for de
stofområder, som du dækker. Og du skal vise at du kan fastholde og videreudvikle et
stofområde.
9) Kritisk tænkning: Du skal blive i stand til at formulere kritiske synspunkter indenfor
nogle af de områder, som Ingeniøren dækker journalistisk.
10) Større journalistisk kompleks: D
 u skal i løbet af din praktiktid nå at producere enten 1)
Et kompleks med forside og dobbelt-opslag i avisen, hvor en sag behandels med skarp,
opsigtsvækkende nyhed på forsiden og baggrund og/eller analyse samt illustration inde i
avisen. Eller 2) Et intensivt historieforløb på net, hvor du holder fast i en specifik sag og
formår at belyse ved hjælp af de samme virkemidler som nævnt i pkt.1.
Din hverdag på Ingeniøren:

Ingeniørens redaktion er bygget op som en fælles print og net-redaktion, således at alle
journalister skriver til både ing.dk og Ingeniøren. Redaktionen er inddelt i mindre såkaldte
’bobler’ inden for blandt andet energi, byggeri, transport, forskning mm. Som praktikant arbejder
du med udgangspunkt i en af disse bobler i moduler á 3-6 måneder. I hver periode arbejder du
med de stofområder, som dækkes af det team, du er placeret i. I perioder kan du også blive
tilknyttet Version 2 og dermed skrive it-stof – eller arbejde på Jobfinder-redaktionen med
arbejdsmarkeds og karriere-journalistik.
I det daglige får praktikanterne faglig coaching og vejledning fra nærmeste
redaktør/redaktionssekretær, som har kendskab til stoffet. Det foregår på samme måde som
overfor de uddannede: Der idé-udvikles, diskuteres vinkler, kilder og genrer. Når artiklen er
afleveret, får du en tilbagemelding på, hvad der virker i artiklen - og hvad der skal arbejdes mere
med.
Redaktionsmøder afholdes dagligt. Netredaktionsmøde er om formiddagen kl 9.10 efter dagens
første nyhedsbrev, hvor alle forventes at møde op.
Overordnet set dækker vi emner som miljø, energi, biotek, life science, forskning,
naturvidenskab, byggeri og transport. Dertil kommer artikler om it, arbejdsliv, ledelse og
uddannelse. Vores journalistik er kritisk, original, aktuel, nærværende og perspektiverende.
Særlig vejledning:
Hver måned indkaldes du til en times personlig praktikantsamtale med din vejleder, hvor vi med
udgangspunkt i din uddannelsesplan sikrer, at du er på rette vej. Her får du feedback på alt fra
samarbejde til kreativitet, sprog og kildebrug. Og vi gennemgår også udvalgte artikler. Det er
også her, at vi sammen udstikker mål for den kommende måned.
Hver 14’ende dag afholder vi fælles praktikantmøde alle praktikanter i huset, hvor vi tager fat i
særlige temaer. Møderne har i høj grad karakter af workshops, hvor vi f.eks laver kritiske
interview med hinanden om vores fortid eller lærer at interviewe detaljer frem til brug for scener i
artikler. Andre workshops handler om alt fra at holde fast i sager til sproglige kneb,
aktindsigtsbegæring, kildehåndtering og citatbrug.
Om Ingeniøren:
Mediehuset Ingeniøren er Danmarks førende mediehus inden for teknologi og naturvidenskab.
Vi udgiver onlinemediet ing.dk og hver fredag avisen Ingeniøren – samt en række eksklusive
magasiner. Desuden udgiver vi IT-onlinemediet Version2.dk samt arbejds- og karrieremediet
Jobfinder.dk.
Nyhedsmagasinet Ingeniøren udkommer i cirka 73.500 eksemplarer pr. uge og har 150.000
læsere. Netmediet ing.dk har 400.000 brugere pr. måned. Vi er omkring 60 medarbejdere i
huset, heraf 25 redaktionelle.

Mediehuset Ingeniøren A/S ejet af Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, men vi adskiller os fra de
fleste andre fagblade ved, at vi har en aftale med vores ejer, som sikrer os redaktionel
uafhængighed. Det vil sige, at vores udgivelser skrives og redigeres efter almindelige
journalistiske principper om væsentlighed, aktualitet, relevans, fairness, identifikation og
sensation.
Vores læsere er både ingeniører og folk med almen tekniske interesse, og vi lægger vægt på at
toneangivende politikere og magthavere læsere vores medie.
Arbejdstid, ferie, løn og fryns:
Den normale arbejdstid er fra kl. 8.30 – 16.30 (15.30 om fredagen), men du har mulighed for at
flekse. Nogle gange gør opgavens indhold, at du må arbejdere længere, og så afspadserer du
selvfølgelig på et senere tidspunkt. Du har 6 ugers ferie om året. Din løn er den, der er aftalt
mellem DJ og DFF. Vi betaler et dagbladsabonnement efter eget valg og medlemskab af faglig
relevant journalistklub. Desuden betaler Ingeniøren mobiltelefonabonnement og for
internetopkobling og forbrug. Vi har en udmærket kantine med både kold og varm mad. Hvis du
vil spise dér, koster det 350 kr. om måneden, som trækkes fra din løn.

