Uddannelsesplan for journalistpraktikant i Kriminalforsorgen

Tør du komme inden for murene?
Har du lyst til at bliver overrasket, prøve grænser og opleve kolleger, der virkelig gør en forskel for det enkelte menneske - så er et halvt år i praktik i Kriminalforsorgen helt sikkert noget for dig. Her kommer du tæt på en af samfundets
vigtigste og sværeste opgaver – frihedsberøvelse og straf.
Et halvt år i Kriminalforsorgen byder på en god blanding af strategi, kommunikation og naturligvis
det traditionelle journalistiske håndværk.

Hvad laver Kriminalforsorgen?
Kriminalforsorgen har ansvar for landets fængsler og arresthuse samt tilsyn med lovovertrædere,
der har fået andre domme end fængsel, eksempelvis samfundstjeneste eller afsoning i fodlænke.
Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriet og er altså en del af det politiske system, samtidig
med at vi er førende rent fagligt på en række områder inden for resocialisering, misbrugsbehandling, systematiske tilsynssamtaler og meget mere. Derfor ligger både presse- og kommunikationsarbejdet i et interessant spændingsfelt mellem det politiske og det faglige.
Fængsler og straf, moral og etik, arbejdsmiljø og uddannelse, forskning og politik er nogle af hovedtemaerne i vores arbejde. Både når det handler om de mange henvendelser fra pressen, når vi formidler Kriminalforsorgens faglighed på forskellige platforme, og når medarbejderne skal holdes
orienteret om ledelsesbeslutninger og nye tiltag.

Hvem er vi?
Koncernkommunikation er en del af Koncernledelsessekretariatet i Direktoratet for Kriminalforsorgen i København. Afdelingen består af fire fuldtidsmedarbejdere, og opgaverne spænder over produktion af nyheder til interne og eksterne medier, pressehåndtering, kommunikationsrådgivning og
strategiudvikling.
Din praktikvejleder er kommunikationschef Via Christensen, og hun vil afholde faste praktikudviklingssamtaler en gang om måneden. I dagligdagen kan du altid få sparring på de enkelte historier
med dine kolleger – og vi taler ofte historierne igennem sammen på redaktionsmødet, som vi har en
gang om ugen.

Hvad lærer du?
Som journalistpraktikant får du hos en grundig indsigt i, hvordan en af samfundets sværeste og vigtigste opgaver varetages, nemlig frihedsberøvelse og straf. Du får mulighed for at arbejde med alle
fagets facetter fra nyheder til strategi og på samme tid erhverve dig et godt netværk blandt meningsdannere, praktikere og journalister.
Du skal skrive artikler til intranet, hjemmeside og sociale medier, og en stor del af dit arbejde bliver at komme rundt i vores institutioner og tale med både indsatte og ansatte. Udover at producere
artikler til vores platforme vil du få indsigt i og erfaring med pressebetjening og generelt kommunikationsarbejde. Med andre ord - det er seks måneder med fuld fart på og en masse oplevelser både
inden for og uden for murene.
Du kan også læse mere om os på www.kriminalforsorgen.dk

