Uddannelsesplan for Avisen.dk/Ugebrevet A4
Selskabet
Praktikanten bliver ansat i medieselskabet Avisen.dk ApS, der udgiver Avisen.dk og
Ugebrevet A4. Adressen er Islands Brygge 32D, 2300 København S. Selskabet, der er ejet
ligeligt af A-Pressen A/S og Freeway A/S, opererer på almindelige kommercielle vilkår og laver
journalistik, der er uafhængig af ejernes interesser.
Redaktionen
Praktikanten bliver ansat på en fælles redaktion, der leverer originalt indhold til både Avisen.dk
og Ugebrevet A4, og vil i en periode sidde på en nyhedsdesk, som prioriterer og behandler det
generelle indhold til Avisen.dk.
Avisen.dk er hovedmediet, der dækker bredt, men har særligt fokus på arbejdslivet.
Kernestoffet er nyheder og guides, der klæder danskerne på til at gå på arbejde. Det sker med
kontante, kritiske og vedkommende nyheder med et tabloidt greb. Avisen henvender sig til en
bred målgruppe.
Ugebrevet A4 er et nichemedie, der skaber ny viden, beskriver tendenser og udfordrer myter
om arbejdsmarked, politik og velfærd. Her får brugerne adgang til dagens journalistiske
nålestik, der går i dybden og giver indsigt, nuancer og perspektiv på ofte komplekse emner.
Ambitionen for begge medier er at lave unik kvalitetsjournalistik, der er med til at sætte
dagsordenen for samfundsdebatten og når ud til flest mulige danskere.
Arbejdsugen er 37 timer. Normal arbejdstid er i tidsrummet 9-17 på hverdage.
Weekendarbejde forekommer sjældent.
Praktikanten
Praktikanten kommer til at spille en vigtig rolle på et hold af i alt 20 redaktionelle medarbejdere
med forskellige kompetencer. Der er højt til loftet og en lyst til at eksperimentere, så nye ideer
og muligheden prøves af - men aldrig uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det gælder
både i forhold til indhold og fortælleform, herunder anvendelsen af web-tv. Det betyder også,
at praktikanten kan få stor indflydelse på, hvordan journalistikken udvikles og turneres.
Praktikanten vil under sit ophold blive uddannet til at skrive original nyhedsjournalistik,
herunder undersøgende journalistik samt undersøgelsesbaseret og analytisk journalistik.
Desuden vil praktikanten bliver uddannet til at sidde på en nyhedsdesk, der behandler dagens
aktuelle historier, udvælger det rette mix af indhold og passer Avisen.dk’s forside på de
forskellige platforme. Praktikanten får dermed en unik mulighed for både at komme i bredden
af dybden af det journalistiske arbejde.
Praktikanten vil igennem ideudvikling, grundig research, sparring og regelmæssig efterkritik
lære at skabe selvstændige nyheder, der skal profilere Avisen.dk og Ugebrevet A4 som

landets førende medier på arbejdsliv/arbejdsmarked, politik og velfærd. Praktikanten får
træning i de forskellige researchmetoder, der også inkluderer aktindsigt, meningsmålinger,
registerkørsler m.m.. Med nyheden som udgangspunkt får praktikanten også erfaring med
andre journalistiske genrer som portræt, interview og reportage. Samtidig lærer praktikanten at
skabe sig et overblik over det generelle nyhedsbillede og udvælge det indhold, som passer
bedst til selskabets medier.
Praktikanten vil gennem sit arbejde tilegne sig en nyttig viden om forhold i arbejdslivet og på
arbejdsmarkedet og vil også få erfaring med politisk journalistik. Ikke sjældent vil praktikanten
beskæftige sig med relativt komplicerede emner, og der stilles derfor store krav til et godt og
klart sprog, som praktikanten vil få god træning i at beherske.
Prioritering af ressourcer og holdarbejde er forudsætninger for en tilfredsstillende
nyhedsdækning - ikke mindst når tingene spidser til. Derfor er det også et vigtigt mål at træne
praktikanten i at skabe overblik samt i evnen til at samarbejde med andre.
Introduktion
Praktiktiden indledes med en introduktion i de forskellige arbejdsområder, rutiner og
redaktionssystemer, som findes på redaktionen.
Samtidig gennemgås det overordnede forløb for praktikperioden. Der er mulighed for at
ansætte praktikanter i 6, 12 eller 18 måneder. I løbet af praktikperioden vil praktikanten som
udgangspunkt komme til at sidde en tredjedel af tiden på Avisen.dk’s nyhedsdesk og resten af
tiden på hovedredaktionen, der producerer til både Avisen.dk. og Ugebrevet A4. På
hovedredaktionen er journalisterne inddelt i tre bobler - faglig, social/uddannelse og politik - og
praktikanten vil som udgangspunkt komme til at sidde 4 måneder i hver af to af boblerne.
De første dage anvendes til indføring i stofområdets omfang og de redaktionelle koncepter for
Avisen.dk og Ugebrevet A4. Samtidig sættes praktikanten langsomt i gang med at producere
artikler under vejlederens og redaktionschefens rådgivning.
Praktikanten får en samlet vurdering i slutningen af den første uge.
Udviklingssamtaler
Chefredaktøren gennemfører individuelle udviklingssamtaler med praktikanterne hver 3.
måned. Det er en lejlighed til at give en vurdering af praktikantens fremskridt. Under
samtalerne kan praktikanten samtidig komme med sin vurdering af praktiktiden og eventuelt
rette opmærksomheden på forhold, som ønskes ændret og forbedret. Det tilstræbes, at
udviklingssamtalerne sker i en lige frem og ærlig tone
Vejledning
Praktikanten vil som den øvrige redaktion referere til den redaktionelle ledelse bestående af
chefredaktøren og to redaktionschefer. De har ansvaret for det daglige arbejde på

redaktionen, herunder ledelse af de daglige møder, samt prioritering af stoffet på de enkelte
dage.
Derudover vil praktikantvejlederen sikre, at praktikanten hele tiden har en bred skulder at læne
sig op ad samt et fortroligt øre at tale til. Løbende afholdes møder mellem de i alt tre
praktikanter og vejlederen, hvor der arbejdes mere i dybden med den faglige udvikling.
Avisen.dk/Ugebrevet A4 er medlem af Praktikantalliancen, der er et fællesskab for praktikanter
på medier med få praktikanter. Her igennem får praktikanterne mulighed for at deltage i
arrangementer med relevante temaer - herunder en årlig EU-studietur til Bruxelles.
	
  

