Uddannelsesplan for journalistpraktikant i SF’s presse- og kommunikationsafdeling:
Mål:
Den studerende skal lære at beherske de værktøjer som der arbejdes med i SF’s presse- og
kommunikationsafdeling. Den studerende har sin daglige gang side om side med partiets pressechef
og de medarbejdere, der er knyttet til presse- og kommunikationsafdelingen.
Den studerende forventes at tilegne sig en bred viden om arbejdet med lokale og nationale medier
samt en god beherskelse af pressearbejdets vigtigste værktøjer.
Konkrete opgaver og genrer, som den studerende skal ind over:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagligt pressearbejde: udarbejdelse af pressemeddelelser og anden kontakt til medier.
Nyheder og reportager til hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier.
Videoproduktion for SF’s folketingspolitikere.
Pressestrategi i forbindelse med SF’s egne udspil.
Debatindlæg og kronikker.
Hjælpe politikere på de sociale medier.
Kommunikationsrådgivning og medietræning.
Pressearbejde før og under SF’s landsmøde i april.

Opgaver som den studerende kan komme til at arbejde med, hvis det ønskes:
•
•

Udarbejdelse af politiske udspil.
Produktion af materiale til SF’s andre platforme: Flyers, podcast og lignende.

Praktikantvejledning og feedback:
Pressechef Sigrid Rasmussen er overordnet praktikantvejledet men i det daglige vil praktikanten
modtage vejledning og feedback både fra Sigrid Rasmussen og presserådgiver Rasmus Wilhardt og
Maja Bessesen samt og i nogen grad også de øvrige medarbejdere, der er tilknyttet afdelingen.
Der vil være daglig feedback på konkrete opgaver og engang om måneden vil der være en
praktikantsamtale, hvor der gives overordne feedback og tales om opgaver og fokus den kommende
måned. Her vil praktikanten også kunne vende diverse eller komme med særlige ønsker i forhold til
udvikling og fokus.
Opstart:
Den første uge:
Praktikanten bliver introduceret til arbejdet gennem et introkursus i Folketinget samt et introkursus
med SF’s akademiske praktikanter.
Den anden uge:
Opstartssamtale med pressechef Sigrid Rasmussen.

Praktikanten bliver introduceret til dagligdagen i presseafdelingen. Opgaver for den kommende tid
bliver aftalt og afstemt.

