Aarhus, den 14. marts 2019
PF
Referat af praktikudvalgets ekstraordinære møde 5. marts 2019
hos Egmont i København
Deltagere: Formand Marianne Gram; Marianne Blichfeldt, DR, praktikantchef Christian Friis
Hansen, Danske Medier; redaktør Lasse Rønlev, TV 2; redaktionschef Dorthe Kandi, Danske
Medier; Praktikvejleder Martine Bentsen, RUC (suppleant for Mark Ørsten, RUC); publicistisk
chef Jesper Jürgensen, Danske Medier; prorektor Jens Grund Pedersen, Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole; studerende Majlinda Urban, Danske Mediestuderende; og praktikvejleder
Pia Færing, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (referent).
Observatør:
Afbud: Birthe Møller, Producentforeningen; chefredaktør Trine Reitz Bjerregaard, Danske
Medier; næstformand; Tine Johansen, Dansk Journalistforbund; studieleder Mark Ørsten,
Roskilde Universitet
Dagsorden:
Dagsorden:
1. Godkendelse af referater (bilag)
2. Meddelelser
3. Endelig test af Det nye Praktikmatch (bilag fremsendes)
4. Forårets praktiksøgning (bilag)
5. Undersøgelse af seksuelle krænkelser - DJ marts 2018 – (bilag)
6. Ansøgninger om godkendelse
a)
Arkil – Christian og Pia besigtiger (bilag)
b)
BFA – Tine og Marianne G besigtiger (biag)
c)
Bold.dk – Tine og Marianne B besigtiger (bilag)
d)
Corp Media - Tine og Marianne B besigtiger (bilag)
e)
Gigtforeningen – indstilles til 12 måneders godkendelse (bilag)
f)
Heartbeats – ansøgning om godkendelse (bilag)
g)
Saxo – ansøgning om godkendelse (bilag)
h)
SDU – ansøgning om godkendelse (bilag)
i)
Shell.com – ansøgning om godkendelse (bilag)
j)
Skole og Forældre – indstilles til 12 måneders godkendelse (bilag)
k)
Institut for Menneskerettigheder – Mark og Morten besigtiger (bilag)
l)
Socialpædagogerne – Dorthe og Majlinda besigtiger (bilag)
m)
Verdens Bedste Nyheder – Jesper og Martine besigtiger (bilag)
n)
Zetland – Morten og Mark besigtiger (bilag)
o)
Finwire News – Marianne B og Martine besigtiger
7. Efterårets møde
8. Evt.
Ad 1) Godkendelse af referater
Godkendt uden bemærkninger

Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole
Olof Palmes Alle 11
8200 Aarhus N

Roskilde Universitetscenter
Journalistik, Bygning 40.3
Universitetsvej 1
4000 Roskilde

Syddansk Universitet
Journalistik
Campusvej 55
5230 Odense M
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Ad 2) Meddelelser
Jens Grund Pedersen, ny prorektor for DMJX, overtager den faste plads i udvalget.
Ad 3) Endelig test af Det nye Praktikmatch
Testen 27. februar afslørede præcis samme problemer som tidligere – systemet kan
ikke håndtere antallet af brugere og opdatere troværdigt samtidigt. Vi udsætter derfor den
digitale løsning til 2020 – og DMJX fremkommer med løsningsmuligheder i maj.
Ad 4) Forårets praktiksøgning
Der forventes 300 ansøgere til ca 250 pladser. Underskuddet er altså mindre end i
foråret – det skyldes først og fremmest, at der ikke er nogen restgruppe fra efteråret.
Udvalget disukterede papiret om code of conduct – et opråb til både praktiksteder og
praktiksøgende om at opføre sig ordentligt. Udvalget kan ikke udstikke regler, som kan
kontrolleres og håndhæves – derfor bliver det en henstilling i stedet.
Papiret sendes ud til parterne – og lægges på mediepraktik.dk
Ad 5) Undersøgelse af seksuelle krænkelser - DJ marts 2018
Undersøgelsen dokumenterer et behov for at tale om de overgreb og krænkelser, som
nogle praktikanter oplever. Og ikke mindst styrke de unges fornemmelse af at kunne sige fra.
Praktikstederne opfordres til at tage emnet op på praktikantdage – ligesom DJ kunne tage
emnet op, når de på studierne taler om stress og trivsel. Desuden vil Danske
Mediestuderende snakke om om problemstillingen.
Ad 6) Ansøgninger om godkendelse
a)
Arkil – Christian og Pia besigtiger – Arkil har siden mødet udsat deres
ansøgning et halvt år
b)
BFA – Tine og Marianne G besigtiger
c)
Bold.dk – Tine og Marianne B besigtiger
d)
Corp Media - Tine og Marianne B besigtiger
e)
Gigtforeningen – midlertidigt godkendt til 12 måneder pr. 1. februar 2019
f)
Heartbeats – Dorthe og Majlinda besigtiger
g)
Saxo – Dorthe og Majlinda besigtiger
h)
SDU – Lasse og Pia besigtiger
i)
Shell.com – Christian og Pia Besigtiger
j)
Skole og Forældre – midlertidigt godkendt til 12 måneder pr. 1. februar 2019
k)
Institut for Menneskerettigheder – Mark og Morten besigtiger
l)
Socialpædagogerne – Dorthe og Majlinda besigtiger
m)
Verdens Bedste Nyheder – Jesper og Martine besigtiger
n)
Zetland – Morten og Mark besigtiger
o)
Finwire News – Marianne B og Martine besigtiger
Ad 7) Efterårets møde
Blev fastsat til 24. september kl. 12.00 hos Aller i København.
Ad 8) Evt.
Vi kan se et stigende antal praktikafbrydelser – praktikanter og praktiksted opfordres
til dialog – gerne med hjælp fra uddannelsesinstitutuionerne, når det bliver aktuelt.
DJ ville gerne have udvalgets opbakning til at styrke arbejdet med læringsplaner og
læringsdage. DJ har på deres hjemmeside et link til inspiration til begge – dette link ligger
også på mediepraktik.dk. Udvalget opfordrer til, at både praktiksteder og
uddannelsesinstitutioner indsamler eksempler til inspiration. Alle parter bør ligeledes minde
hinanden om, at den nye aftale findes.
DJ og Danske Mediestuderende vil i nærmeste fremtid undersøge, om den nye aftale
(sammen med forkortelsen af praktiktiden) så rent faktisk har givet flere praktikpladser.
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Referent
Pia Færing

