Uddannelsesplan for journalistpraktikanter på
Nyhedsredaktionen
Radio24syv - sat i verden for at lave nyskabende public service
Vi er en privatejet, licensfinansieret, public service-radio, der sender
taleradio. Vores nyhedsredaktion leverer nyheder og aktualitet
døgnet rundt, mens egne programredaktioner og eksterne
producenter skaber de daglige og ugentlige debat- og
kulturprogrammer.
Nyhedsredaktionen har omkring 30 fastansatte journalister, som
laver de store drive time-programmer morgen og eftermiddag,
Danmarks seneste nyhedsmagasin og timenyheder døgnet rundt,
året rundt.
Praktikanter på Nyhedsredaktionen lærer at lave selvstændig
journalistik fra bunden og omsætte en god historie til lytteværdig og
vedkommende radio.
Færdighederne lærer praktikanten på følgende redaktioner og
programmer.
24syv Morgen
Radioens mest aflyttede program sendes mellem kl. 6 og 9. Morgen er
radioens forside og her vi breaker vores egne historier. 24syv Morgen
skal give lytterne et overblik over dagens vigtigste historier, det vi taler
om og går op i.
Døgnet begynder 9:15, hvor dagens program og historier får efterkritik.
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Det er på samme redaktionsmøde vi ideudvikler kommende historier. Vi
at man møder med egne ideer.
Morgenprogrammet har tilknyttet to journalistpraktikanter, som nogle
dage møder tidligt kl. 04:30.
Reporterne (16-18)
Vores eftermiddagsprogram følger folk på vej hjem fra arbejde. Her er
rytmen en anden, der er mindre behov for at blive opdateret på
døgnets begivenheder, vejr osv. – og mere tid til at gå i dybden..
Reporterne ser altid på dagens store historie men udfordrer også det
bestående nyhedsbillede og tager de politiske ukorrekte debatter.
Reporterne har en journalistpraktikant, der som navnet antyder – får
mulighed for at præsentere sin egen historie og research i radioen.
Datolinjen (23 -00)
Når vi går i seng, står de op i Kina. Datolinjen taler med kilder i mange
tidszoner og giver plads til de globale historier, som ikke bliver fortalt
på andretidspunkter.
Datolinjen består af to fagligt stærke værter og én praktikant, som
udover at forberede historier og gæster til programmet også får
mulighed for at prøve kræfter med værtsrollen i Globus Ugerevy –
ugens vigtigste historier fra hele verden og Datolinjen.
Timenyhederne
5 min nyheder en gang i timen, døgnet rundt, året rundt.
Der er altid én praktikant tilknyttet timenyhederne. Det er her man lærer
at skære en nyhed kort, skarp og præcis.
Politik
En praktikant følger vores politiske redaktør, Jesper Termansen, og
kommer til at tilbringe en del tid på vores Christiansborg-redaktion.
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Praktiktiden (1 år)
Vi har gjort os umage for at praktikanterne får længere forløb, så de
kan bliver en fast del af deres redaktion og får programmerne under
huden.
Morgen: 6 måneder
Eftermiddag: 6 måneder
Datolinjen: 3 måneder
Timenyheder: 3 måneder
Politik: 3 måneder
Hvordan praktiktiden præcist bliver sammensat afhænger af
nærmere omstændigheder og ønsker.
Praktikanterne har to praktikantvejledere, som de kan diskutere
sociale forhold og journalistiske problemstillinger med. Vejlederne
giver kun i mindre omfang efterkritik på de enkelte historier og
udsendelser – den løbende feedback kommer fra radioens
journalister og chefer på de enkelte redaktioner og de daglige
redaktionsmøder.
Praktikantgruppen holder en månedlig praktikantdag, hvor gruppen
dyrker temaer, besøger andre mediaarbejdspladser osv.
Praktikanterne er medansvarlige for dagens indhold.
Praktikanterne har en månedlig praktik-samtale med en af
nyhedsredaktionens chefer.
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Alle praktikanter får fire lektioners privat stemmetræning hos
radioens tale-coach.
Vores praktikanter skal
Radio24syvs nyhedsredaktion tilbyder en alsidig praktiktid med
mange muligheder og højt til loftet.
Vi forventer ikke, at vores praktikanter er færdige journalister eller
dygtige radio-håndværkere. Vi forventer til gengæld, at
praktikanterne bringer sig selv i spil og dagligt kommer med ideer til
historier eller måder at fortæller dem på.
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