Aarhus, den 5. Oktober 2017
PF
Referat af praktikudvalgets møde nr. 2/2017 den 3. oktober
På SDU i Odense
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; redaktør Gitte Hejberg, Danske Medier; næstformand; Tine
Johansen, Dansk Journalistforbund; studerende Ida Tophøj, DSR Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole; studerende Anna Gudmann Hansen, Danske Mediestuderende; studieleder Jannie
Møller Hartley, Roskilde Universitet og praktikvejleder Pia Færing, Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole (referent).
Afbud: redaktionschef Dorthe Kandi, Danske Medier; Birthe Møller, Producentforeningen; direktør
Mikael Justesen, TV 2;
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Meddelelser
3. Efterårets praktiksøgning v/Pia
4. Forkortelse af praktikken og flytning af samme v/Trine
5. Organisationernes bud på løn/læring v/Tine
6. Praktikantvejlederkurser v/Christian
7. Ansøgninger om godkendelse
a)
Aarhus Business College
b)
Dansk Fjernvarme
c)
Herlev Bladet
d)
Hjemmeværnskommandoen
e)
Kristelig Fagbevægelse
f)
Nordiske Medier
g)
VICE Danmark
h)
Dyrenes Beskyttelse
i)
Viborg Kommune
j)
Sydbank
k)
BOOK LAB
l)
Danfoss
8. Evaluering af midlertidigt godkendte praktiksteder
a)
Bæredygtigt Landbrug
b)
Danmarks Jægerforbund
c)
Føljeton
d)
Magisterbladet
e)
Ældresagen
9. Ansøgning om praktikforlængelse
a)
Kriminalforsorgen
10. Forårets møde
11. Evt.
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Ad 1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt uden bemærkninger
Ad 2. Meddelelser
DMJX har evalueret praktikken i sommer – og spørgsmålet om sammenhæng mellem teori og
praktik får 3,6, træning af de centrale kernekompetencer 4,3 og forståelse for læringsforholdet 3,9
(skala 1-5)
DMJX flytter domicil i efteråret 2019 – så er det slut med at kunne rumme panikdagen. Derfor
skal de tre praktikkoordinatorer i gang meget snart med at udvikle et nyt system – sandsynligvis et rent
digitalt set up. Udvalget får en redegørelse om projektet på næste møde.
Ad 3. Efterårets praktiksøgning
Prognosen for efteråret forudser igen 100 praktikpladser for lidt. Sidste efterår endte omkring 60
uden plads – i foråret var det omkring 80.
Rigtigt mange af de nye pladser er uden for det traditionelle mediemarked – og uddannelserne
opfordres til at gøre de studerende mere villige til også at søge disse pladser.
Ad. 4. Forkortelse af praktikken og flytning af samme
Journalister, fotojournalister og tvm’ere fra DMJX får forkortet praktikken fra 18 til 12 måneder i
den studieordning, der netop er trådt i kraft. Samtidigt flyttes praktikken fra 4. til 5. semester.
Forkortelsen er en forsøgsordning, der skal evalueres i 2020. Hvis praktikpladsmanglen er afhjulpet på
dette tidspunkt, kan man vende tilbage til de 18 måneder – men igen med en ny studieordning, og det
betyder, at der tidligst kommer 18 måneders praktikanter ud igen i 2022.
I efteråret 2018 kommer der således omkring 120 færre studerende ind i praktiksøgningen – og
puklen kan derfor forhåbentligt afvikles.
Ad 5. Organisationernes bud på løn/læring
Tine gjorde rede for forhandlingerne omkring løn og uddannelse på praktikantområdet. Parterne
er ikke helt færdige – næste møde er fredag den 13. oktober. (Der blev heller ikke på dette møde
opnået nogen ny aftale).
Når aftalen kommer på plads, vil de tre uddannelsesinstitutioner være behjælpelige med emner
til uddannelsesdagene.
Ad 6. Praktikantvejlederkurser
Christian fortalte, at planlægningen af kurserne var sat på stand by indtil forhandlingerne mellem
organisationerne er faldet på plads. Et af forhandlingspunkterne er netop obligatoriske vejlederkurser.
Ad 7. Ansøgninger om godkendelse
a)
Aarhus Business College – midlertidigt godkendt til seks måneder pr. 1. august 2017
b)
Dansk Fjernvarme - midlertidigt godkendt til 12 måneder pr. 1. februar 2018
c)
Herlev Bladet - midlertidigt godkendt til 12 måneder pr. 1. august 2017
d)
Hjemmeværnskommandoen - midlertidigt godkendt til 12 måneder pr. 1. august 2017
e)
Kristelig Fagbevægelse - midlertidigt godkendt til 12 måneder pr. 1. august 2017
f)
Nordiske Medier – udsat til næste møde
g)
VICE Danmark - midlertidigt godkendt til 12 måneder pr. 1. august 2017
h)
Dyrenes Beskyttelse – forhåndsgodkendt til seks måneder pr. 1. februar 2017. Jannie og
Peter besigtiger slut februar/start marts
i)
Viborg Kommune - forhåndsgodkendt til seks måneder pr. 1. februar 2017. Marianne og
Pia besigtiger slut februar/start marts
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j)
k)
l)

Sydbank - midlertidigt godkendt til 12 måneder pr. 1. august 2017
BOOK LAB – afvist pga for tynd ansøgning og usikkert forretningsgrundlag
Danfoss - forhåndsgodkendt til seks måneder pr. 1. februar 2017. Marianne og Pia
besigtiger slut februar/start marts

Ad 8. Evaluering af midlertidigt godkendte praktiksteder
a)
Bæredygtigt Landbrug – afventer evaluering fra næste praktikant
b)
Danmarks Jægerforbund – permanent godkendt fra 1. februar 2018
c)
Føljeton – afventer evaluering fra næste praktikant
d)
Magisterbladet - permanent godkendt fra 1. februar 2018
e)
Ældresagen - permanent godkendt fra 1. februar 2018
Ad 9. Ansøgning om praktikforlængelse
a)
Kriminalforsorgen – ansøgningen ikke modtaget
Ad 10. Kommende møde:
20. marts kl. 10.15 hos Dansk Journalistforbund i København
Ad 11. Eventuelt
Intet at referere.
Referent Pia Færing

