Aarhus, den 17. marts 2020
Referat af praktikudvalgsmøde mandag den 16. marts 2020
Afholdt online via ”Teams”
Deltagere: Formand Marianne Gram; Anne Grete Andersen, DR (midlertidig afløser for
Christian Lindhardt, Mads Vesterbu Damm træder ind som ny repræsentant i udvalget for
DR), praktikantchef Christian Friis Hansen, Danske Medier; chefredaktør Trine Reitz
Bjerregaard, Danske Medier; studerende Rane Jonas Rosencrone von Benzon, Danske
Mediestuderende; Birthe Møller, Producentforeningen; redaktør Christopher Nestor, TV 2;
studieleder Louise Kjærgaard, SDU; praktikvejleder, TVM-uddannelsen Mette Sejsbo, DMJX;
praktikvejleder Maria Bendix Wittchen, RUC og praktikkoordinator Martin Vestergaard, DMJX
(referent).
Afbud: Formand Tine Johansen, DJ, prorektor Jens Grund Pedersen, DMJX; studieleder Mark
Ørsten, RUC; praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen, SDU; redaktionschef Dorthe Kandi,
Danske Medier.
Dagsorden:
0. Udvalgets medlemmer – status.
Der er en del nye medlemmer af udvalget. Velkommen.
1. Godkendelse af referat
Referatet fra sidste møde godkendt
2. Meddelelser
Formanden og sekretæren for udvalget har været til møde i Danske Medier. Flere emner blev
drøftet, blandt andet overskuddet af praktikpladser – Danske Medier lagde ikke skjul på, at
foreningen ønsker en tilbagevenden til 18 måneders praktik. Desuden blev
uddannelsesplaner, læringsdage og rapport om sexchikane fra DJ drøftet.
3. Efterårets praktiksøgning.
Gik godt set med de studerendes øjne. Stort set alle fik et rimelig godt match. Men stort
overskud af pladser, hvilket flere regionale medier og organisations- og fagbladsmedier kan
mærke. Flere af dem har svært ved at få besat deres opslåede pladser.
4. Forårets praktiksøgning.
Der må forventes at være ca. 50 praktikpladser i overskud. (ca. 250 studernede og ca. 300
pladser). Dog taget med en del forbehold. Endnu usikkert, hvor mange pladser, der bliver
slået op.
Forårets praktiksøgning er præget af to forhold. Corona-restriktionerne og nyt online
Praktikmatch.
Nyt online Praktikmatch: Det bliver stresstestet torsdag den 19.3. Hvis alt er ok, satser vi på
dette system til Store-Match-Dag. Er der for mange problemer, så indkalder formanden til
ekstraordinært møde i Praktikudvalget snarest muligt, hvor en plan-B skal drøftes.
Praktiksøgnings-forløb i lyset af Corona-restriktionerne:
Forløbet følger den allerede fastlagte tidsplan for opslag, messe, Åbent Hus m.v.
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Fase 1:
Messen afvikles online. Praktiksteder præsenterer sig, og gør sig kontaktbare. Kan desuden
tilbyde online-seancer med spørgsmål svar-muligheder. Messen har en mere uformel
karakter. Vigtigt at praktikstederne giver de studerende mulighed for at kontakte og tale med
nuværende praktikanter og praktikvejledere. Vi satser på at afholde online-messen den
onsdag den 22. april.
Plan B: Vi har allerede lejet og betalt for messehal i Odense. Hvis corona-situationen tillader det,
så holder vi en fysisk messe.
Fase 2:
Åbent Hus-online i uge 18. Praktikstederne tilbyder online-”besøg”; enten i bestemte
tidsrum eller ved at studerende henvender sig og aftaler en online-seance. Praktiksteder og
interesserede kan herefter arrangere individuelle (online-)samtaler.
Åbent Hus har en mere formel karakter, hvor det typisk vil være en redaktør med
ansættelses-”kasket”, der har teten.
Plan B: Måske bliver det muligt at holde fysisk Åbent Hus i en eller anden form. Det vil være
valgfrit, om praktiksteder vil afvikle Åbent Hus fysisk eller online.
Fase 3:
Store-Match-Dag afvikles online. Studerende er med online hjemmefra.
Det store spørgsmål er rammerne for ”match-room”. Vigtigt at vi får skabt en matchmulighed for de studerende og praktiksteder, der ikke bliver matchet via Praktikmatch.
Udvalget er meget optaget af denne problematik.
Praktikvejlederne på uddannelserne pointerer, at de hurtigt vil råde og vejlede denne
gruppe. Derudover vil der være et behov for, at praktiksteder og studerende uden et match
kan finde hinanden og lave en kvalificeret vurdering af, om matchet er i orden. Den model vil
praktikkoordinatoren gå videre med og prøve at finde en model for.
5. Ansøgninger om godkendelse
Formanden henstiller til, at udvalget vurderer ansøgere kritisk – ikke mindst i lyset af, at der
er et overskud af pladser. Maria Bendix efterspørger en mulighed for at genbesøge allerede
godkendte pladser på ny, da forholdene kan have ændret sig siden godkendelsen.
Formanden pointerer, at eksisterende praktikpladser kan vurderes på ny, men der skal være
en helt konkret anledning.
i. Hængere fra sidste møde: Ny status
a) Alzhheimerforeningen – Marianne Gram og Trine Bjerregaard besigtiger – praktikant
er startet.
b) Dansk Golf Union. Må henvende sig, hvis de fortsat ønsker at blive godkendt.
c) Hus Forbi –skal besigtiges – aftales på møde i september!
d) Kforum – Må henvende sig, hvis de fortsat ønsker at blive godkendt.
e) Middelfart Kommune Christian Hansen og Pia Færing har besigtiget – Christian ser
efter rapport…
f) Radio4 – forhåndsgodkendt til 12 måneder pr. 1. februar 2019 – Christian Hansen
kontakter Jens Grund for at aftale besigtigelse.
g) SAM Productions - Må henvende sig, hvis de fortsat ønsker at blive godkendt.
h) Vestas – Må henvende sig, hvis de fortsat ønsker at blive godkendt.
i) Aarhus Kommune/Henrik Vinther Olesen - Christian Hansen og Martin Vestergaard
besigtiger – aftaler nærmere
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ii. Nye ansøgninger
j) Radio Loud. – Marianne Gram og Rane Benzon besigtiger snarest, så stedet vil kunne
nå at være med i forårets runde. (deadline for praktikopslag er den 13.4).
k) Nationalmuseets Mediehus – Anne Grete Andersen og Trine Bjerregaard besigtiger
snarest, så stedet vil kunne nå at være med i forårets runde.
l) Forsvarets Forsyningstjeneste – afvises på nuværende grundlag.
m) Miljøstyrelsen – Christoffer Nester og Dorthe Kandi (skal spørges) besigtiger snarest,
så stedet vil kunne nå at være med i forårets runde.
n) Medicinske Tidsskrifter - afvises på nuværende grundlag.
6. Efterårets møde holdes tirsdag den 22. september 2020 hos TV2 i Odense.
7. Evt.
Martin Vestergaard vil finde eksempler på rapporter fra besigtigelser og rundsende til
udvalget.
Referent Martin Vestergaard

