Aarhus, den 28. september 2018
PF
Referat af praktikudvalgets møde nr. 2/2018 24. september
hos DMJX i København
Deltagere: Formand Christian Kierkegaard; Marianne Blichfeldt, DR, chefredaktør Mads
Sandemann, Danske Medier; redaktør Lasse Rønlev, TV 2; uddannelsesleder Morten
Skovsgaard, Syddansk Universitet; uddannelsesleder Henrik P. Berggreen, Danmarks Medieog Journalisthøjskole; redaktionschef Dorthe Kandi, Danske Medier; næstformand; Tine
Johansen, Dansk Journalistforbund; studerende Anna Gudmann Hansen, Danske
Mediestuderende; studieleder Mark Ørsten, Roskilde Universitet og praktikvejleder Pia
Færing, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (referent).
Observatør: Praktikvejleder Maria Bendix, RUC
Afbud: ; Birthe Møller, Producentforeningen; chefredaktør Trine Reitz Bjerregaard, Danske
Medier
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat (bilag)
2. Meddelelser:
Ny formand for praktikudvalget – indstillet af de tre uddannelsesinstitutioner
3. Vejlederkurser, læringsdage og læringsplaner – hvordan går det? (Runde fra alle)
4. Det nye Praktikmatch (bilag)
5. Efterårets praktiksøgning – og prognose for foråret
6. Information til nye praktiksteder – opfølgning fra sidst (bilag)
7. Ansøgninger om godkendelse
a)
Arkil (bilag)
b)
BFA (bilag)
c)
Bold.dk (bilag)
d)
Corp Media (bilag)
e)
Gigtforeningen (bilag)
f)
Dyrenes Beskyttelse (bilag)
g)
Finwire News (bilag)
h)
Magasinet Skolebørn – skal besigtiges (bilag)
i)
Institut for Menneskerettigheder (bilag)
8. Ansøgning om praktikforlængelse
a)
Danfoss (bilag)
b)
Djøfbladet (bilag)
9. Forårets møde
10. Evt.
Intet møde uden nye medlemmer – denne gang var det først og fremmest uddannelserne, der
havde skiftet repræsentanter. I stedet for Peter Bro fra SDU er det nu Morten Skovgaard. I
stedet for Jannie Hartley Møller er det Mark Ørsten for RUC, og i stedet for Trine Nielsen er
det uddannelsesleder Henrik Berggreen fra DMJX.
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Ad 1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad 2. Meddelelser
Formand Christian Kierkegaard gjorde opmærksom på, at dette var hans sidste møde i
formandsstolen – og han bød derfor velkommen til sin afløser – chefredaktør Marianne Gram
fra Egmont.
Formanden redegjorde for to praktikantsager, der var endt i beklagelige
praktikafbrydelser.
Ad 3. Vejlederkurser, læringsdage og læringsplaner – hvordan går det?
Der er foreløbigt gennemført kurser for omkring 100 vejledere – og der står pt. ingen på
venteliste. Kurserne er gennemført med meget fine evalueringer. Planen er fremadrettet at
gennemføre et kursus i henholdsvis København og Jylland hvert halve år.
Der udfoldes store bestræbelser på at hjælpe hinanden med læringsdage, så medierne
ikke skal opfinde noget alene.
Der er usikkerhed omkring læringsplanerne. Uddannelserne skal blive bedre til at
forberede de studerende på at være med til at lave dem – og vejlederkurserne skal gøre mere
ud af at forklare dem.
Ad. 4. Det nye Praktikmatch
Udvalget ønskede klar kommunikation fra sekretariatet, hvis systemet havde nedbrud
på dagen.
Desuden ønskede udvalget en grundig test før dagen.
Denne test er siden gennemført – se særskilt bilag for evaluering.
Ad. 5. Efterårets praktiksøgning – og prognose for foråret
Der er meget få studerende med i efterårets søgning – og det udgør en risiko for tab af
praktiksteder. Sekretariatet bør derfor være meget klar omkring kommunikationen – og
forklare, at det er et midlertidigt problem. Allerede til foråret vil der igen være for mange
studerende ift. pladser – og først i 2020 kan vi forvente ligevægt igen. Forudsat der ikke sker
store ændringer i mediebilledet.
Ad 6. Information til nye praktiksteder
Udvalget tilsluttede sig det medsendte papir med dessiner til nye praktiksteder. Det
ligger nu på mediepraktik (https://cpb-euw2.wpmucdn.com/www.mediajungle.dk/dist/e/7017/files/2015/08/Na%CC%8Ar-du-erpraktiksted-for-journalistuddannelserne-25pkq4r.pdf)
Ad 6. Ansøgninger om godkendelse
a)
Arkil – Mads Sandeman og Pia Færing besigtiger – vi forslår, at de venter med at
slå op til foråret.
b)
BFA – Tine Johansen og Marianne Gram besigtiger – igen bør de vente til foråret
c)
Bold.dk – Tine Johansen og Marianne Blichfeldt besigtiger
d)
Corp Media - Tine Johansen og Marianne Blichfeldt besigtiger
e)
Gigtforeningen – Tine Johansen og Dorthe Kandi besigtiger – hurtigst muligt –
praktikant er startet
f)
Dyrenes Beskyttelse – midlertidigt godkendt til 12 måneder praktik pr. 1.
februar 2019
g)
Finwire News – bør søge igen til foråret.
h)
Forældre og Børn – Marianne Gram og Dorthe Kandi besigtiger – praktikant er
startet.
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i)

Institut for Menneskerettigheder – Mark Ørsten og Morten Skovgaard besigtiger

7. . Ansøgning om praktikforlængelse
a)
Danfoss – midlertidigt godkendt til 12 måneders praktik pr. 1. februar 2019
b)
Djøfbladet – midlertidigt godkendt til 12 måneders praktik pr. 1. februar 2019
c)
Danmarks Naturfredningsforening (ny sag) – midlertidigt godkendt til 12
måneders praktik pr. 1. februar 2019
Ad 8. Forrårets møde
5. marts 2019 på DR, Aarhus (kl. 12.00)
Ad 9. Eventuelt
Christian Kiekegaard takkede af med et lille tilbageblik – og overlod stafetten til
Marianne Gram.
Referent Pia Færing

