Uddannelsesplan for journalistpraktikanter på Radio4s Nyhedsredaktionen og
Programafdeling – Danmarks nye public service finansierede taleradio.
Radio4 er en privatejet, licensfinansieret, public service-radio, der sender taleradio.
Nyhedsredaktionen leverer nyheder og aktualitet døgnet rundt. Redaktionen leverer indhold til Radio4’s
flagskib, Radio4 Morgen, timenyhederne døgnet rundt og en række faste magasinformater (udland, sport
mm). Vi dyrker vores egne historier og er selvfølgelig med på de store nyheder, der præger
hverdagsbilledet.
På Nyhedsredaktionen lægges der vægt på den gode ide, den velresearchede historie, det kritiske interview
og de personlige reportager.
Programafdelingen står for produktionen af en række programformater fra kultur og debat til satire og det
nære liv. Vi arbejder med at udvikle de skarpeste programformater, tilrettelægge længere forløb – features,
reportager og interviews.
Som praktikant på Radio 4 gør vi en dyd ud af, at praktikanten er en ligeså stor en del redaktionen, som alle
andre. Der er plads til praktikantens egne ideer, og der vil være fokus på samarbejde og sparring, så
praktikanten føler sig klædt på til jobbet. Det er vigtigt for Radio4, at praktikanten er drevet af og har
modet til at lave egne historier, men også har lyst til at være live igennem i morgenfladen eller lave de
hurtige nyheder. Vi ønsker, at praktikanterne bruger sig selv og dagligt kommer med ideer, som kan udvikle
sig til taleradio.
Dagens forløb
Vi har endnu ikke selv prøvet at have en hverdag på radioen, men vi planlægger for vores kommende
praktikanter, at de får en dagligdag i både nyheds- og programafdelingen. Vi lægger vægt på, at vores
praktikanter lærer at blive dygtige journalister og stærke i radio. Praktikanterne vil stifte bekendtskab med
ideudvikling, vinkling, research og interview med kort deadline på morgenholdet og tilrettelæggelse og
programformater i programafdelingen. I begyndelsen vil der være meget instruktion fra de uddannede
reportere, mens praktikanterne senere kan løbe mere med egne projekter. Altid med en uddannet
journalist lige ved hånden, naturligvis.
Praktikanterne har en praktikantvejleder, som de kan spare journalistiske problemstillinger med, men også
i ligeså høj grad om sociale forhold. Det er vigtigt for os, at praktikant føler sig tilpas på begge parametre,
selvom man har travlt og er med til at starte en ny radio.

Praktikanten modtager løbende systematisk feedback på sit arbejde. Den gives af enten vejlederen,
kvalificeret kollega eller nærmeste leder. Praktikantgruppen holder en praktikantdag hver måned, hvor alle
får ordet, får tematiseret efterkritik og besøger til tider andre mediearbejdspladser.
Radio4 vil gerne give praktikanterne en alsidig praktiktid med følelsen af, at alt kan lade sig gøre. Vi
forventer og ønsker ikke, at vores praktikanter er færdige journalister, men derimod at de har en passion
for journalistik – og samtidig går op i at være en god kollega.
Vi forventer til gengæld, at praktikanterne bringer sig selv i spil og dagligt kommer med ideer til historier
eller måder at fortæller dem på.

