Overordnet læringsplan for praktikanter
på fagbladet DANSK POLITI/Politiforbundet
Som journalistpraktikant i Politiforbundet prøver man kræfter med næste alle genrer inden for journalistik,
samt med kommunikation i en politisk ledet organisation.
Praktikanten vil lære at skrive kritiske artikler til fagbladet DANSK POLITI, nyhedsartikler og producere
videoer og podcast til hjemmesiden dansk-politi.dk samt til de andre sociale medier, der er tilknyttet
fagbladet.
Desuden vil praktikanten få kendskab til kommunikation i en faglig organisation.
Der er mulighed for at skrive nyhedsbreve til medlemmerne samt produceres artikler og videoopslag til
Politiforbundets hjemmeside og sociale medier.
Praktikantvejlederen vil i samarbejde med chefredaktøren tilse, at praktikanten prøver så mange forskellige
genrer som muligt.
Det bliver også prioriteret, at praktikanten prøver genrer flere gange, så praktikanten selv kan mærke en
faglig forbedring og øget sikkerhed.
Praktikanten får en dybdegående indsigt i politiets arbejde, uddannelse og arbejdsvilkår, det statslige
arbejdsområde, herunder den politiske indflydelse på dansk politi, samt et grundigt indblik i en faglig
organisations virke og de kommunikative dilemmaer, der kan opstå.
Gennem praktiktiden skal praktikanten lære at:
• Opsøge og udvikle idéer.
• Vinkle og afgrænse et emne.
• Skrive korrekt, præcist og kreativt.
• Researche og analysere.
• Forbedre interviewteknik.
• Opbygge kildenet og pleje kilder.
• Få overblik og prioritere.
• Genkende kilders rolle og motiv.
• Bruge forskellige genrer og fortælleteknik.
• Samarbejde i team med kolleger.
• Arbejde selvstændigt.
• Kunne prioritere sin tid, så tingene bliver færdig til deadline.
• Forholde sig til fairness og etik.
• Modtage coaching, efterkritik og feedback.
• Få en forståelse af forretningsgrundlag og målgrupper.
• Versionere historier til forskellige medier/platforme.
Forløb
Praktikantvejlederen følger praktikanten i begyndelsen af ansættelsen for at sikre, at han/hun kommer
godt i gang og får støtte og coaching undervejs. Da praktikanten sidder i mindre kontormiljø, er det muligt
at være opmærksom på, hvis en opgave for eksempel volder problemer, eller hvis praktikanten har en
uhensigtsmæssig interviewteknik. Praktikanten deltager også i mindst et journalistisk projekt i samarbejde

med en eller flere kolleger.
Praktikanten skal løbende have coaching. Cirka hver anden måned skal praktikanten have efterkritik af en
medieuddannet kollega fra redaktionen. I efterkritikken skal der både lægges vægt på praktikantens
produktioner og arbejdsmetode, så praktikanten føler, at vedkommende får ros, råd og vejledning til at
blive bedre.
Hver måned har praktikanten også møde med praktikantvejlederen, hvor man kan drøfte udvikling, idéer,
trivsel eller andet, der ligger praktikant eller vejleder på sinde.
Politiforbundet – kort fortalt
Politiforbundet er fagforening for små 12.000 politifolk, politikadetter, administrative tjenestemænd med
flere.
Politiforbundet deltager aktivt og synligt i alle samfundsdebatter omkring politi, tryghed, sikkerhed, sociale
tendenser og vilkår.
Politiforbundets formål er at sikre de bedste løn- og arbejdsvilkår til medlemmerne. Det sker i tæt
samarbejde med de lokale politiforeninger, som findes i hver politikreds (inklusiv Grønland og Færøerne).
Forbundshuset ligger centralt placeret København på H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V.
Der er cirka 25 ansatte i forbundshuset.
Kommunikationsafdelingen består af to journalister og en medarbejder, der er uddannet cand.comm.

