- Advokatbranchens nyhedsmedie
K-News er advokatbranchens første dedikerede nyhedsmedie, der via kvalitetsbevidst nyhedsformidling
udforsker perspektiverende vinkler og kreativ anvendelse af formater. Så hvis du vil være med til både at
udvikle vores nyhedsplatform og producere journalistik via podcast, video og skrevne artikler, så er det dig
vi søger!
Som praktikant hos K-News bliver du en del af en lille redaktion bestående af en chefredaktør og en
studerende. Hverdagen er travl, men vores formater og indhold fokuserer mere på kvalitet end kvantitet.
Du får derfor lov at gå i dybden med dine produktioner.
Vi stiller store krav til praktikantens engagement og faglighed. Vigtigst af alt er dog, at praktikanten
brænder for journalistikken, at han/hun tør byde ind med egne ideer, og at praktikanten tager ansvar for
sine produktioner. Til gengæld sørger vi for en hverdag og et læringsrum, der både er uformelt, rummeligt
og konstruktivt.
Indhold
Som praktikant hos K-News bliver du en del af en redaktion, hvor du lærer mange forskellige formater at
kende, og du får lov at lave alt fra idegenerering og research til artikelproduktion, uplining af gæster til
podcast og videoproduktion.
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Podcast: praktikanten bliver en integreret del af podcasten ’Magtens Tredeling’, som hver uge
tager fat på udviklinger og tendenser i samfundet, og sætter dem i perspektiv set gennem juridiske
briller. Vi har blandt andet diskuteret de juridiske udfordringer ved førerløs teknologi,
mulighederne ved blockchain-teknologi og regulering af internetgiganternes magtposition, og
praktikanten bliver her en del af alt fra uplining af gæster, research, assistance under optagelse og
efterredigering i Hindenburg.
Video: et par gange om året producerer K-News videoserie, der sætter spot på branchens aktører
på nye måder. Vi har blandt andet lavet reportager med branchens beslutningstagere, sat fokus på
advokathusenes arkitektur og sat spot på branchens unge talenter. Praktikanten får her lov at
komme med på optagelse, researche, interviewe og efterredigere i Premiere Pro.
Portrætter: Hver måned sigter vi efter at skrive et portræt af en fremstående juridisk personlighed.
Denne opgave vil primært ligge hos praktikanten, der kommer til at have ejerskab over denne
produktion.
Nyheder: K-News producerer også nyheder. Og det gør vi kun, når der er noget vigtigt at skrive om.
Som praktikant bliver du en del af en kreativ redaktionel proces, hvor vi løbende udveksler ideer til
nyheder, som vi enten skal forfølge via skrift eller video.

K-News beskæftiger sig med alt, der har med udvikling, tendenser, muligheder og udfordringer for den
juridiske verden at gøre. Det kunne være emner som retssikkerhed, demokrati, legaltech, fintech,
regulering og andre nyheder fra den juridiske verden. Målgruppen for K-News er advokater og jurister, men
vi ser også at andre faggrupper er begyndt at benytte vores platform.
På K-News tror vi ikke på konflikt som et nyhedskriterie i sig selv. Vi søger perspektiv og konstruktive
vinkler, og du får derfor mulighed for at lave nyheder, som giver indsigt, som går i dybden, som zoomer ud
og giver det store billede og som giver løsninger, men som samtidig overholder kriterierne om aktualitet,
væsentlighed og identifikation.
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Uddannelse og efterkritik
Vi stræber efter at uddanne en praktikant, der stort set er klar til at træde ind på i en redaktionel stilling
efter de 12 måneder. Det betyder også, at praktikanten under forløbet vil modtage speaktræning, oplæring
i Hindenburg, Audacity og Premiere Pro (og Photoshop, hvis interessen er der). Derudover vil du få indsigt i,
hvordan man sætter et podcaststudie op og arbejder med lyd, ligesom du også vil få en introduktion til
videoproduktion med DSLR-kamera.
Hos K-News er efterkritik altafgørende. Vi tror på, at den bedste måde at udvikle sig på, det er ved at få
konstruktiv feedback på sine produktioner og på sit arbejde. Der vil derfor være løbende efterkritik hver
eneste uge.
Introduktion og vejledning
Den første uge vil du blive præsenteret for K-News og få en grundig introduktion til mediets formater og
indhold. Derudover vil du få en introduktion til Karnov Group, som er organisationen bag K-News, og du vil
her hilse på de ledere og stakeholdere som er bl.a. marketing og tech. Her vil du også blive introduceret for
det tværfaglige samarbejde med de andre afdelinger med henblik på bedre integration af K-News og
Karnovs øvrige platforme og opfølgning på den overordnede strategi.
Praktikanten bliver tilknyttet chefredaktør Rasmus Hylleberg, der bliver den nærmeste sparringspartner.
Rasmus er cand.comm. i journalistik og dansk, og han har både arbejdet med journalistik og
kommunikation. Praktikanten har løbende sparring med redaktøren og den studerende, og det bliver
Rasmus, der vejleder dig i din læring og din trivsel på arbejdspladsen. Karnov Group har desuden en HRafdeling, som tager sig af alle de praktiske ting omkring løn, ferie, sygdom, udlæg osv. Vi afholder desuden
praktikantmøder hver anden måned, hvor vi tager ud af huset og laver faglige arrangementer.
Socialt
Praktikanten bliver en del af en kultur med mange unge universitetsstuderende, som varetager diverse
andre opgaver i andre afdelinger. Karnov Group har et utrolig velfungerende studentermiljø, og
praktikanten bliver en naturlig del af denne gruppe, der bl.a. tit mødes til fredagsbarer, spiser frokost
sammen og meget mere.
Praktikanten bliver en del af Content-afdelingen, som bl.a. producerer Karnovs Lovsamling, Ugeskrift for
Retsvæsen. Der vil være én månedlig fællessamling, hvor der er sparring med andre afdelinger og interne
workshops på tværs af teams. Content-afdelingen holder desuden fire fælles store sociale arrangementer
for alle medarbejdere. Internet på redaktionen vil der ligeledes være sociale arrangementer, hvor vi tager
ud og spiser mm.
Karnov Group
K-News er en del af Karnov Group Denmark A/S, der er en af Nordens største juridiske
informationsteknologivirksomheder. Karnov beskæftiger ca. 200 medarbejdere i Danmark og Sverige, mens
der snart støder 70 nye medarbejdere til i Sverige efter opkøbet af Nordstedts Juridik.
Karnov består af mange forskellige fagligheder, og i huset har vi både content management specialister,
kommunikatører, marketing konsulenter, software programmører og jurister. Praktikanten får derfor en
bred berøringsflade.
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Karnov Group har til huse i Sankt Petri Passage 5 ved Nørreport, og der er bl.a. kantineordning,
massageordning, morgenmad hver fredag, fredagsbar hver anden måned og meget andet.
Rasmus Hylleberg, chefredaktør på K-News, 2018

