Aarhus, den 3. april
PF
Referat af praktikudvalgets møde nr. 1/2017 den 23. marts
hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus
Deltagere: Formand Christian Kierkegaard; redaktionschef Marianne Blichfeldt, DR; chefredaktør
Mads Sandeman, Danske Medier; studieleder Peter Bro, Syddansk Universitet; direktør Trine Nielsen,
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole; Maria Becher Trier, Fagbladet Folkeskolen (suppleant for Tine
Johansen); studerende Katrine Vigilius, Danske Mediestuderende; praktikvejleder Niels Møller
Mikkelsen, Syddansk Universitet og praktikvejleder Pia Færing, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
(referent).
Afbud: Redaktør Gitte Hejberg, Danske Medier; næstformand; Tine Johansen, Dansk
Journalistforbund; redaktionschef Dorthe Kandi, Danske Medier; Birthe Møller, Producentforeningen;
direktør Mikael Justesen, TV 2; studieleder Jannie Møller Hartley, Roskilde Universitet
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat (bilag)
2. Meddelelser
3. Rapport fra trivselsundersøgelsen og vejlederkurser (bilag)
4. Status på efterårets praktiksøgning (bilag)
5. Forårets praktiksøgning
6. Uddannelsernes mulige løsningsforslag
7. Organisationernes mulige løsningsforslag
8. Ansøgninger om godkendelse
a) Grakom (bilag)
b) Herlev Bladet
c) Hjemmeværnskommandoen (bilag)
d Housing Group (bilag)
e) Migogaalborg.dk (bilag)
f) VICE Danmark (bilag)
g) Zetland (bilag)
9. Efterårets møde
10. Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt uden bemærkninger
Ad 2. Meddelelser
Første møde med den nye sammensætning. Der er ikke valgt studenterrepræsentanter fra de fire
uddannelser – dette skal iværksættes. De fire praktikvejledere går videre med sagen.
Ad 3. Rapport fra trivselsundersøgelsen og vejlederkurser
Christian Kierkegaard kvitterede for en fin trivselsundersøgelse, og Katrine Vigelius fremlagde de
vigtigste konklusioner.
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Stressniveauet er højt – dette skyldes først og fremmest problemer med tid og planlægning, uklare mål
og manglende fællesskab. Bedste middel mod stress er feedback og ”voksenstøtte”
Netop disse punkter er fokusområder for praktikantvejlederkurserne. Der er næsten fuldtegnet
på kurset her i foråret – et af efterårets kurser måtte aflyses pga manglende tilmeldinger.
Udvalget blev orienteret om, at forhandlingerne om en ny praktikaftale er udsat til efter
sommerferien. Forhandlingerne handler bl.a. om løn i praktikken, obligatoriske vejlederkurser,
praktikantdage, individuelle uddannelsesplaner og feedback.
Ad. 4. Status på efterårets praktiksøgning
Efter SMD havde vi omkring 90 studerende uden en plads – og kun fem pladser ledige. Siden er
tallet kommet ned på omkring 50 studerende – der skal med igen i forårets runde.
Ad 5. Forårets praktiksøgning
Der forventes et underskud på omkring 85 pladser.
Der er ikke de store overraskeler i hverken udbud af pladser eller antallet af praktiksøgende.
”Klumpen” fra foråret 16 er nogenlunde den samme – uddannelserne forsøger at sikre, at det ikke er de
samme studerende, der står over.
Ad 6. Uddannelsernes mulige løsningsforslag
Udsat til næste gang hvor de tre uddannelsesledere vil lave et oplæg under overskriften”Hvordan
ser et praktiksted ud i 2019”.
Ad 7. Organisationernes mulige løsningsforslag
Ikke behandlet.
Ad 8. Ansøgninger om godkendelse
a) Grakom – midlertidigt godkendt til praktik i 12 måneder pr. 1. februar 2018
b) Herlev Bladet – forhåndsgodkendt – skal besigtiges slut august/start september (Christian
og Tine)
c) Hjemmeværnskommandoen – forhåndsgodkendt – skal besigtiges slut august/start
september (Pia og Jannie)
d Housing Group- afvist pga manglende faglig forankring i virksomheden
e) Migogaalborg.dk - afvist indtil forretningsmodellen har vist sig levedygtig
f) VICE Danmark – forhåndsgodkendt – skal besigtiges slut august/start september (Trine og
Peter)
g) Zetland – har selv trukket interessen
h) Codan - hastebesøgt og godkendt til seks måneder – men har valgt ikke at slå op i denne
runde
Ad 9. Kommende møde:
27. september kl. 10.30 på SDU
Ad 10. Eventuelt
Intet at referere.

Referent Pia Færing

