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Uddannelsesplan for journalistpraktikanter
Hvad kan vi tilbyde dig?
Som journalistpraktikant på Magasinet Skolebørn vil du få praktisk erfaring med alle journalistiske
genrer og opgaver. Du vil indgå i et tæt samarbejde med redaktøren og have stor indflydelse på
dine arbejdsudgaver i hele processen fra idéudvikling til den konkrete produktion. Du vil blive en
del af et hus, et magasin og et koncept i udvikling, hvor vi glæder os til at høre dine idéer og input
og er åbne, hvis du vil afprøve nye ting. Du vil blive en betydningsfuld del af vores lille sekretariat
med 15 medarbejdere og få rig mulighed for ”spalteplads” af forskellig art. Samtidig prioriterer vi
et balanceret arbejdsliv, hvor du for eksempel afspadserer 1:1. Vi arbejder 40 timer om ugen, men
holder til gengæld ferie i de samme uger som skolerne.
Hvad bliver dine opgaver?
Den konkrete uddannelsesplan laver vi i samarbejde med dig, men du vil få mulighed for at
arbejde med:
- Konceptudvikling og relancering
- Undersøgende journalistisk, fx egne undersøgelser mv.

- Baggrunde
- Nyheder
- Korte nyheder i noteform
- Reportager
- Interviews
- Guides
- Portrætter
- Redigering
- Samarbejde med illustratorer og fotografer
- Sammenhæng mellem platforme og historiens vandring
- Redaktørfunktion
- Arbejde/indføring i CMS, Surveymonkey, Google Analytics mv.
- Foto
- Video
- Lyd
- Multimedieproduktioner
- Sociale medier
- Pressearbejde
- Strategisk kommunikation
Hvad får du af vejledning?
I det daglige vil du have et tæt samarbejde med redaktøren af Skolebørn, der også fungerer som
journalist og fotograf. Her vil du få løbende coaching og feedback, men vi vil også holde jævnlige
møder, hvor vi kan tage forskellige emner op efter dit valg, du vil få en grundigere feedback og vi
kan evaluere praktikforløbet. Der vil også være mulighed for at blive sat ind i
kommunikationsarbejdet, pressearbejdet og kommunikationsrådgivning under vejledning af vores
presseansvarlige. Alle andre i sekretariatet vil desuden være glade for at dele ud af deres viden og
erfaring i det omfang, det vil være relevant.
Om Magasinet Skolebørn
Magasinet Skolebørn udkommer både på tryk og i en online-version fire gange om året.
Onlineversionen www.skoleborn.dk henvender sig primært til den brede forældregruppe og har
omkring 90.000 læsere og 275.000 sidevisninger pr. nummer. Magasinet har også et nyhedsbrev
med omkring 30.000 tilmeldte skoleforældre.
Magasinet bliver trykt i 10.500 eksemplarer, der bliver sendt ud til ca. 7.000
skolebestyrelsesmedlemmer samt til politikere og andre interesserenter fra skoleverdenen. Planen
er, at det trykte magasin i langt højere grad skal sælges til den brede forældregruppe gennem
abonnement.

Magasinets formål er at være med til at udvikle folkeskolen til at blive endnu bedre og klæde
forældrene på til at styrke deres børns læring, trivsel og udvikling. Med vores grundige research og
egne undersøgelser vil vi sætte dagsordenen og nuancere debatten om folkeskolen i
offentligheden og blandt folkeskolens parter. Det er et afgørende princip, at indholdet i magasinet
er journalistisk. Det skal være gode journalistiske historier med fokus på relevans, væsentlighed,
identifikation, aktualitet og gerne overraskelse. Der er lagt vægt på, at indholdet skal være
nuanceret og gøre målgrupperne klogere, men samtidig skal det være virkelighedsnært, konkret,
let tilgængeligt og give en god læseoplevelse.
I hvert nummer er der typisk et tema, som vi kommer rundt om med nyheder, baggrund,
forskellige vinkler, reportager, interviews, forældreguides mv.
Skole og Forældre er landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.
Omkring 85 procent af de danske folkeskoler er medlemmer af Skole og Forældre.
Ud over Magasinet Skolebørn har vi en række andre publikationer, herunder hæfter, foldere,
nyhedsbreve til skolebestyrelser, kontaktforældre og forældre. Vores presseafdeling arbejder med
pressemeddelelser, der er med undersøgelser, research og holdninger er med til at sætte
dagsordenen i skoledebatten i offentligheden.
Vi arbejder desuden løbende med kampagner for eksempel for skolebestyrelsesvalg,
antimobbestrategier, indsatser for udsatte familier og lign.
Skole og Forældres sekretariatet ligger i hjertet af København lige ved Hovedbanegården, hvor vi
sidder omkring 15 medarbejdere.
Læs mere på http://skole-foraeldre.dk
Kontakt
Vi du vide mere, så ring eller skriv til redaktør og praktikantvejleder, Maj Carboni på 28 93 36
80/mc@skole-foraeldre.dk

