TV 2/Fyn er et rigtig godt praktiksted. Det er vi, fordi vores praktikanter får lov at arbejde. De får lov
at lære. De får udviklet sig som journalister og de får ikke lov at gemme sig. Praktikanterne får de
gode opgaver, de svære opgaver og de mere rutineprægede opgaver.
Og vi kan se, at journalistpraktikanter fra TV 2/Fyn er særdeles værdsatte hos andre medier, når praktikanterne efter endt uddannelse søger videre.

TV 2/Fyns praktikantforløb er tilrettelagt for den enkelte praktikant seks måneder
frem i tiden. Hver praktikant cirkulerer løbende rundt mellem
nyhedsredaktionen og de 5 fagredaktioner. Typisk i to til tre måneders
intervaller. Vi har digitale praktikantpladser men også mere klassiske med fokus på tv.
Den første måned på stationen er en kombination af oplæring og
indførsel i produktionssoftwaren på stationen samt følvagter, hvor de
følges med fastansat personale ud på opgaver. Derefter får den enkelte praktikant et
unikt forløb skræddersyet den enkeltes talent.

Nyheder på alle platforme: TV 2/Fyns praktikanter producerer journalistik både til

web, some, events og tv. Praktikanterne bliver oplært til at mestre alle tænkelige platforme. Også dem vi ikke kender i skrivende stund.
I dag sender TV2/Fyn tv-nyheder klokken 12.10, 17.10, 18.15, 19.30 og 22. Men vi
sender også direkte nyheder på vores web-kanal, så praktikanten vil også opleve, at
der skal produceres til andre tidspunkter end ”de traditionelle” aftenudsendelser.
Og når vi går i BREAKING, så smider vi vores rundown og satser benhårdt på den ene
historie, der rydder fladen.

Fagredaktionerne: TV 2/Fyn satser benhårdt på fagjournalistik. De fleste prakti-

kanter vil komme forbi 2-3 af de 5 redaktioner, som vi har. Her lærer praktikanten at
arbejde med selvstændig journalistik fra ideudvikling til publicering.
TV 2/Fyn har følgende redaktioner:
- Kultur, Digital, Samfund, Business og ungeredaktionen Bemærk.

Vejleder og praktikantdage: Der er tilknyttet tre faste vejleder til praktikanterne.

Det er vejledernes opgave at sørge for, at praktikanten får en god praktiktid, og at de
forskellige funktioner og muligheder praktikanten bliver stillet i udsigt, også bliver tilbudt.
Dette sker i samarbejde med redaktionschefen, som er praktikanternes chef. Vejledere
og redaktionschef ansætter praktikanterne. Praktikanten kan bruge vejlederen til at
”læsse af” på og til at søge hjælp og råd i praktiktiden.
Derudover er det vejlederens opgave at tilrettelægge den månedlige praktikantdag som
ofte holdes sammen med TV 2/Fyns FTP elever. Her kan indholdet variere og dagene
må meget gerne tilrettelægges med råd, gode idéer og inputs fra praktikanterne selv.
Der vil være en del fokus på efterkritik af praktikanternes arbejde ligesom der også
lægges stor vægt på ”løs snak udenfor referat”, hvor praktikant-jobbets glæder, sorger,
frustrationer o. lignende kan luftes og diskuteres. Der arrangeres også ture til Christiansborg og til andre relevante virksomheder, og der holdes øvelser og inviteres gæster.
Uddannelsen som journalist er vigtig for TV 2/FYN, og derfor bruger vi også praktikantdagene til at arrangere forskellige workshops i journalistiske discipliner. Eksterne konsulenter bliver hyret til at undervise i blandt andet live, ideudvikling og speaktræning.
Én praktikantdag bliver brugt til en BOOT-CAMP, hvor praktikanterne sammen
skal spore sig ind på én ide hver, som efterfølgende skal forløses på en uge. Denne
BOOT-CAMP giver mulighed for at dybdeborende journalistisk produkt, hvor det er et
krav, at praktikanten tænker flermedielt og udkommer på tværs af platforme. En arbejdsgang, der i øvrigt også gælder i det daglige arbejde, hvor nyheder skal krydse
mellem platformene.
Når praktiktiden er slut garanterer vi, at I har fået den bedste uddannelse inden for
moderne journalistik i Danmark.
Har I selv ydet alt I kan, så kan I få et job overalt i den danske mediebranche.
Det lyder stort og flot – men vi mener det.
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