Energinet.dk
Generel uddannelsesplan for journalistpraktikanter
Hvad vil Energinet.dk lære praktikanterne?
Praktikanten skal gennem sit praktikophold:
-bruge, afprøve og forfine journalistiske redskaber og arbejdsmetoder lært på
første del af uddannelsen.
-lære og få rutine med væsentlige kommunikationskompetencer.
-arbejde både selvstændigt og i teams.
-lære at være en del af en stor organisation med mange kompetencer og faggrupper og et helt særligt samfundsansvar.
Ansvar: Praktikantchef Hans Erik Kristoffersen & pressechef Jesper Nørskov
Rasmussen
Hvad skal praktikanten stifte bekendtskab med?
1)Væsentlige journalistiske kompetencer og kommunikationskompetencer:
-idéudvikling, vinkling, interviewteknik, korrekt og kreativt sprog, coaching og
feedback (få og give), produkter på skrift og i video.
-Målgrupper, etik, forretningsforståelse, kommunikationsstrategi, kommunikationsplaner, prioritering af opgaver, versionering internt og eksternt, medieovervågning, arbejde selvstændigt og i teams.
I løbet af seks måneders praktik kan praktikanten ikke nå at gennemgå alle
væsentlige kompetencer, der tilsammen udgør fundamentet i en hel journalistuddannelse. Energinet.dk lægger vægt på ovenstående og går ikke særligt i
dybden med tunge analysemetoder, f.eks. CAR-journalistik, dybdeborende kritiske indslag, mobile platforme, sociale medier, skrive op til deadline, fortælleteknik, kilders motiv og roller mv.
2)Det danske energisystem.
Hvordan introducerer vi nye praktikanter?
-praktikanten møder første dag til velkommen-kaffesnak med chef, vejleder og
kolleger.
-praktikanten får rundvisning i huset og introduktion til arbejdssted og arbejdsredskaber.
-første dag løses en konkret kommunikationsopgave – for at komme godt i
gang.
-oplæring i det daglige foregår herefter med sidemandsoplæring
-i løbet af den første uge laver praktikant og vejleder en uddannelsesplan.
-fast introduktionskursus for nye medarbejdere – aht. sikkerhedsprocedurer mv.
Ansvar: Hans Erik Kristoffersen og Jesper Nørskov Rasmussen
Hvordan vejledes praktikanter?
-ansvar for vejledning er hos pressechef, men alle i afdelingen skal bidrage med
vejledning, coaching og evaluering. Praktikanten kan altid henvende sig til kolleger i afdelingen og få hjælp og coaching.
-til at begynde med er der coaching og vejledning på alle opgaver. Efterhånden
som praktikanten får rutine, skal en del af coaching blive til selvcoaching, så
praktikanten langsomt bliver selvkørende.
Ansvar for overordnet planlægning: Jesper Nørskov Rasmussen
Hvordan evalueres praktikantens arbejde?

-hver 14 dag er der feedbackmøder, hvor konkrete opgaver evalueres. Der kan
være fokus på bestemte temaer, genrer, opgaver osv.
Ansvar for planlægning: Jesper Nørskov Rasmussen
-Der holdes praktikantsamtaler fast hver anden måned, hvor arbejde evalueres,
og der lægges planer for resten af forløbet.
Ansvar: Hans Erik Kristoffersen og Jesper Nørskov Rasmussen
Særlige forhold for Energinet.dk:
Energinet.dk har et særligt samfundsansvar og indgår i nationale beredskabsog sikkerhedsplaner. Derfor er medarbejderne – også praktikanten – underlagt
særlige regler og restriktioner, herunder sikkerhed, it-sikkerhed, tavshedspligt
mv.

