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Hvad er Altinget.dk?
Altinget.dk er en netavis, der holder til på Christiansborg og Gammel Strand. Her arbejder
otte journalister og tre praktikanter samt den ansvarshavende redaktør. Dertil kommer
omkring 20 researchere, sælgere, programmører og administrativt personale.
Altinget laver kritisk, uafhængig nyhedsjournalistik til særligt politisk interesserede og
fagfolk.
Det sker blandt andet på følgende fagportaler:
Altinget | Fødevarer, Altinget | Miljø, Altinget | Sundhed, Altinget | Social, Altinget |
Transport, Altinget | Uddannelse, Altinget | Byg & Bo, Altinget | EU, Altinget |
Arbejdsmarked, Altinget | Energi & Klima samt Altinget | USA.
En gang om ugen udkommer Altinget | Christiansborg, hvor artiklerne primært handler om
partiforhold og politisk kommunikation.
Læserne af Altingets nyhedsbreve er de relevante politikere, fagministerier,
interesseorganisationer, forskningsmiljøer, regioner, kommuner og erhvervslivet. Læserne
er dermed beslutningstagere og fagfolk.

Mål for praktikantens tid på Altinget
Praktikanten skal overordnet set to ting under sit praktikophold – lære om
nyhedsjournalistik og få indblik i det danske folkestyre på Christiansborg gennem det
journalistiske arbejde.
Nyheden i sin klassiske form – både den refererende, den selvstændigt researchkrævende
og dagsordensættende samt udviklingen på fælleshistorien – er centrum for praktikantens
arbejde hos Altinget. Men også noter, interview, baggrunde og portrætter er genrer, en
praktikant på Altinget prøver kræfter med.
Reportager, case-historier og fortællende journalistik laves sjældent.
Har praktikanten en god ide til en reportage eller en tur til udlandet, kan der være mulighed
for det.
Gennem arbejdet får praktikanten et personligt indblik i dansk demokrati, Christiansborgpolitik og hele mediespillet herom. Praktikanten lærer blandt andet lovgivningsprocessen,
lobbyisme, spin, udvalgsarbejdet og papirgangen på Christiansborg at kende. Et
kendskab, der vil gavne praktikanten på mange andre mediearbejdspladser efterfølgende.

Kompetencer opnået efter 12 måneders praktikophold
Altinget uddanner nyhedsjournalister. Praktikanten vil efter 12 måneder på Altinget:
•

Være sikrere i at se en nyhed, researche og få den hjem og skrevet samme dag.

•
•
•
•
•
•

Kunne arbejde med flere historier på en gang.
Kunne arbejde med kompliceret stof.
Kildekritisk kunne gennemskue bias, positioner og kilders placering – både i en
historie og i samfundshierarkiet.
Have lært mere om dansk politik i praksis.
Have fået en forståelse for et nichemedie, dets muligheder, styrker og begrænsning
samt det at skrive til en nærmere bestemt målgruppe.
Sidst, men ikke mindst, vil praktikanten få et solidt kendskab til internetmedier og de
muligheder, der ligger i netjournalistik frem for ord på papir.

Forløbet af praktikantens tid på Altinget
1) Velkomst- og introduktionsdage
2) Uddannelsesforløbet
Vi tilrettelægger de individuelle uddannelsesplaner i samarbejde med praktikanterne.
I løbet af praktiktiden vil praktikanten arbejde på to til tre portaler.

Detaljer om forløbet
Velkomstdag
Praktikanten starter med morgenmad i Snapstinget sammen med praktikantvejlederen.
Bagefter følges de til kontoret, hvor praktikanten møder journalisterne og får en
introduktion til Altingets it.
På hver portal er der mindst en uddannet journalist. Da man ikke kan få overblik over et
fagområde på en dag, får praktikanten en kortere introduktion, inden den første artikel
skrives.
I løbet af dagen bliver praktikanten også taget med rundt på det labyrintiske
Christiansborg.
Fagportalen – det lange og det selvstændige
Fagredaktøren på portalen er ansvarlig for praktikantens læring, udvikling og
erfaringsopbygning.
Til fagportalen skal praktikanten i høj grad lave selvstændige historier, der skal være med
til at præge både den politiske og mediernes dagsorden.
Praktikanten skal hjælpe læserne til at forstå, hvad der i øjeblikket sker på fagområdet set
fra Christiansborg, men samtidig sætte fokus på eksempelvis nye problemstillinger, der
forhåbentlig kan vække genklang på Christiansborg.
Kompetencer opnået efter ophold på en fagportal
Praktikanten vil lære at arbejde hurtigt, selvstændigt med fokus på nyheden og med flere
historier samtidig; lære at researche og skrive egenhistorier og forhåbentlig følge en større
sag over længere tid.
Praktikanten vil opnå en forståelse for et stofområde, målgruppe-journalistik og
mediefødekæden, og vil få et kildenet samt indblik i det pågældende fagområde.
Samtaler
Altinget har to kontorer på Christiansborg, hvor praktikanten sidder med de andre
journalister.
Derfor vil ingen praktikant ”forsvinde” eller ”blive gemt væk”. Og derfor vil der kontinuerligt
være coaching, feedback og holdningstilkendegivelser til det udførte arbejde.

Hver torsdag holder Altinget et fælles morgenmads-redaktionsmøde i Snapstinget. Udover
udvikling på historier til Altinget | Christiansborg fra alle er der efterkritik, som går på skift.
Det kan være på artikelniveau eller tematisk.
1. udviklingssamtale/midtvejsevaluering
Her gennemgås flere konkrete produktioner mere i detaljen. Der tales om, hvor
praktikanten har udmærket sig, og hvor der mangler øvelse, og hvordan denne kan
komme, når han/hun skifter til Altingets fagportaler. Samtidig giver praktikantvejlederen og
den ansvarlige en evaluering af praktikanten som journalist. Denne evaluering foretages
med udgangspunkt i det skema, som Praktikudvalget har udarbejdet. Begge parter
forbereder sig på denne samtale på forhånd.
2. udviklingssamtale/slutevaluering
Efter ophold på Altingets fagportaler foretages en slutevaluering, hvor praktikantvejlederen
og redaktøren på fagportalen er til stede. Her gennemgås igen konkrete historier fra tiden
på portalerne, men primært er det en opsamling, hvor begge parter evaluerer opholdet,
igen ud fra Praktikudvalgets skema.
Særlige forhold
Da Altingets redaktion er lille, og den politiske proces er sæsonbetonet, forventes det, at
praktikanten holder sin ferie i Folketingets mødefri perioder, dvs. at ferie kan lægges i
efterårsferien i uge 42, i to uger til jul, i påskeferien og i sommerperioden. Derudover har
praktikanten fri, når der er praktikantdage.
Arbejdsugen er på 37 timer. Arbejdstiden ligger normalt mellem kl. 9 og 17. Ved lange
forhandlinger og møder i folketingssalen, udvalg og lignende kan aftenarbejde dog
forekomme. Der er aldrig weekendvagter – bortset fra de politiske landsmøder, hvor
praktikanten får mulighed for at deltage.

