UDDANNELSESPLAN
Verdens Bedste Nyheder producerer journalistik og formidler fremskridt og løsninger på verdens
udfordringer. Vores arbejde tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling,
der handler om at løse nogle af verdens største udfordringer, for eksempel ekstrem fattigdom,
global ulighed og klimaforandringer.

Verdens Bedste Nyheders metode er konstruktiv journalistik, og vores vision er, at alle danskere
får en aktuel og nuanceret viden om verden. Vi tror på, at den nuancerede viden skaber håb – og
at håb skaber motivation for handling. Vi fokuserer på fremskridt, potentialer og løsninger og
belyser udfordringer og problemer.
Redaktionens sammensætning og arbejde
Verdens Bedste Nyheder har seks fastansatte, hvoraf de tre er uddannede journalister og to er
kommunikationsuddannet. Selve redaktionen består af to fastansatte journalister, en
webredaktør, samt ofte en praktikant eller en ansat i løntilskud. Vores arbejdsdag går med at
finde, vurdere, researche og skrive nyheder. Nogle ideer til nyheder kommer ind som pitches fra
samarbejdspartnere eller læsere, andre finder vi ved at holde øje med nye rapporter,
nyhedsbreve og andre medier.
Som praktikant hos os vil du komme rundt i alle de journalistiske genrer. Vi bringer vores nyheder
på egne hjemmesider www.verdensbedstenyheder.dk, www.verdensmål.org og på de sociale
kanaler (Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn).

Derudover har vi forskellige mediesamarbejder, hvor du som praktikant også vil komme til at
publicere i andre medier. Dermed kan du på en uge opleve både at skrive en nyhed til B.T. Metro
og nyhedstelegrammer til infoskærmene i hovedstadens S-tog.
Vi bringer også hver måned en international helsides analyse i Jyllands-Posten, hvor vi går mere
i dybden med et aktuelt emne inden for international udvikling. Har du et emne, du har stor viden
om, vil du ved slutningen af dit praktikophold også kunne prøve kræfter med denne mere
dybdegående disciplin.
For nylig har vi lanceret en dansk hjemmeside, verdensmål.org, hvor vi skriver nyheder og
baggrund om, hvordan det går med at arbejde med og indføre Verdensmålene i Danmark. Til
denne hjemmeside og til Facebook/Instagram er vi også ved at introducere mindre videointerviews og opslag, som du ligeledes vil kunne prøve kræfter med.
Målgrupper
Vores nyheder er skrevet til en bred målgruppe, der ofte ikke har nogen særlig indsigt i
udviklingsproblematikker.

Historierne tager ofte udgangspunkt i de problemstillinger, som FN’s Verdensmål omhandler,
dvs. fattigdom, naturbeskyttelse, adgang til sundhed og uddannelse osv., men vi er ikke bundet
redaktionelt til Verdensmålene eller FN. Emnerne er ofte teknisk komplicerede, men vi forsøger
altid at formidle artiklerne på en måde, der er ligetil og vedkommende for almindelige
mennesker.
Kritisk tilgang
Selvom vi fokuserer på fremskridt, er vi ikke et medie, der blot bringer ”positive nyheder”. Når vi
for eksempel dækker faldet i antallet af fattige i verden, er det samtidig for at rette et kritisk lys

på, at der stadig er mange mennesker, der lever i ekstrem fattigdom. Vi har fokus på at sikre, at
læseren også får baggrunden for udviklingen og kan sætte de gode nyheder ind i en kontekst.
Samtidig vurderer vi grundlæggende alle ideer til artikler efter VISA-kriterierne, hvor vi lægger
mere fokus på væsentlighed og identifikation end på sensation og aktualitet, fordi vi ofte skriver
om en udvikling, der foregår over lang tid. ”Konflikt” er derimod ikke et nyhedskriterium for os,
selvom konflikt godt kan spille en rolle i vores historier.
Redaktionel uafhængighed
Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie etableret som selvstændig almennyttig forening
i et samarbejde med danske civilsamfundsorganisationer, dansk erhvervsliv, FN og
Udenrigsministeriet. Vores redaktion har fuld journalistisk selvstændighed uden forpligtelser.

Når vi skriver om projekter og resultater, sker det efter en konkret journalistisk vurdering af, om
projektet er lødigt, har et tilstrækkeligt omfang, og om der foreligger dokumentation for
resultaterne. Her siger vi nej til langt flere ideer end dem, vi vælger at skrive om.
Det vil du kunne lære hos os
Vi er en lille arbejdsplads med en uformel omgangstone, så du har gode muligheder for selv at
blive en vægtig del af redaktionen og tage ansvar for at producere de fleste af vores journalistiske
produkter. Der er også vide rammer for at du komme med egne ideer, og vi giver som en naturlig
ting sparring og coaching til idéudvikling.

Normalt har vi gode erfaringer med, at du som praktikant starter med at producere de ultrakorte
nyheder til S-togene, som vi kalder telegrammer. Når du har vist, at du kan finde, vurdere,
researche og skrive de korte nyheder, vil næste skridt ofte være at prøve kræfter med
Verdensmål.org og vores ugentlige halvsides artikler til BT Metro. Arbejdet er helt
grundlæggende journalistisk, med research, interviews, kildekritik og vinkling.
Konstruktiv journalistik
Som praktiksted er vi unikke i Danmark med vores fokus på konstruktiv journalistik. Det giver
mulighed for at arbejde i praksis med en meget omdiskuteret form for formidling, og samtidig
kan det føre til dybere refleksion om mediernes rolle i samfundet.

Mindst én gang om året er Verdens Bedste Nyheder også arrangør af større
kommunikationsevent som fx vores egen event ”Verdens Bedste Morgen”. I den forbindelse vil
du også kunne snuse til og prøve almindeligt presse- og kommunikationsarbejde.

