Uddannelsesplan
Fyns Amts Avis har et slogan: Tættere på! Det tager vi bogstaveligt.
Vi vil være, hvor vores læsere er. Derfor kommer man som praktikant
på Fyns Amts Avis også tættere på - på læserne, lokalsamfundene,
kilderne, kollegaerne og ikke mindst faget.
Praktiktid med bredde og dybde

Efterkritik og evaluering

Vores væsentligste målsætning som praktiksted er at give vores
praktikanter en god oplevelse og et solidt fagligt fundament at
gå ud i branchen med. Derfor giver vi vores praktikanter mulighed for at komme så vidt omkring i journalistikken som muligt.
Det, mener vi, man kommer ved arbejde både bredt og dybt, og
det har vi tilrettelagt vores praktikforløb efter.

På Fyns Amts Avis vil vi gerne gøre vores praktikanter til dygtige
journalister. Derfor lægger vi stor vægt på efterkritik. Ud over
den daglige, fælles efterkritik af hele avisen har hver redaktion
deres egen efterkritik, hvor redaktøren og kollegaerne vil være
særligt opmærksomme på at give praktikanten feedback på
hans/hendes historier.

Praktiktiden på Fyns Amts Avis begynder derfor dér, hvor vores
læsere bor - på Langeland, Ærø eller i Svendborg. De første seks
måneder tilbringer man med på lige fod med lokalredaktionernes andre journalister at lave alt lige fra dagens politinoter
til reportager, interviews, bagggrundshistorier, nyhedshistorier
og avisens forsider. Det giver praktikanten al mulighed for at få
prøvet de forskellige journalistiske genrer og værktøjer af på virkeligheden. Her lærer man, hvordan man kommer ind under huden på et lokalsamfund, finder historierne og opbygger og plejer
et kildenetværk samtidig med, at man bliver øvet i at arbejde fra
dag til dag og indimellem helt op til deadline. På lokalredaktionerne producerer man primært til redaktionens egne sider, men
har man historierne til det, er der hverken langt til forsiden eller
andre af avisens sektioner.

Desuden vil praktikforløbet blive evalueret løbende. Efter hver
periode på en redaktion vil forløbet blive evalueret af redaktøren
sammen med praktikanten både mundtligt og skriftligt, og når
hele praktikperioden er slut, vil praktikanten og chefredaktionen
evaluere forløbet både skriftligt og mundtligt.

Efter de seks måneder på en lokalredaktion fortsætter praktikforløbet på Svendborg-redaktionen eller en af vores fagredaktioner. Her får praktikanten tildelt nogle bestemte stofområder
og lærer på den måde at fordybe sig fagligt og skrive historier
baseret på solid baggrundsviden inden for et bestemt område.
Samtidig indgår praktikanterne i den daglige strøm af historier
inden for alle andre områder og får dermed dygtiggjort sig endnu mere inden for alle genrer.
Praktikanterne får mulighed for at afgive ønske om hvilken redaktion, de gerne vil fortsætte på, og her kan man vælge mellem
Samfund & Erhverv i Svendborg eller kultur, web, sporten, redaktionssekretariatet eller tillæg i Odense. Vi forsøger, så vidt det
er muligt, at opfylde praktikantens ønsker. Og skulle det være et
ønske at se avisen fra chefredaktørens stol, er det muligt at følge
Troels Mylenberg i to uger som en del af praktikforløbet.
På Fyns Amts Avis er der altid plads til både at tumle, snuble,
sprælle og funkle som praktikant. Og praktikanten er i høj grad
selv med til at bestemme, hvad han/hun vil have med sig herfra.
Det sker blandt andet ved, at praktikanten bliver bedt om at
sætte sig konkrete faglige mål hver gang, han/hun skifter til en
ny redaktion, så den nye redaktør kan se, hvordan han/hun bedst
hjælper praktikanten til at opnå de mål.

Vejledning
Praktikantvejlederen sørger også for at holde en tæt, personlig
kontakt til alle praktikanter hele vejen igennem praktiktiden,
så der altid er mulighed for både faglig og personlig sparring.
Vejlederen står desuden for det organisatoriske og praktiske
omkring ansættelsen, og praktiktiden igennem er vejlederen der
til at besvare praktiske spørgsmål eller på anden måde hjælpe,
når der er brug for det.
Praktikantvejlederen vil desuden en gang om måneden arrangere praktikantdage med et socialt eller fagligt indhold. Nogle
af praktikantdagene vil blive holdt sammen med Fyens Stiftstidendes praktikanter og vejledere, så praktikanterne får mulighed
for at møde hinanden og dele oplevelser og erfaringer. Desuden
bliver der arrangeret en studietur til København, mens praktikanterne selv på et tidspunkt i løbet af deres praktiktid arrangerer en studietur til udlandet.

Det praktiske
Når man er i praktik på Fyns Amts Avis, har man bopælspligt
på Fyn. Avisen betaler flytning til Fyn fra Jylland eller Sjælland.
Det samme gælder, hvis en praktikant i sin praktiktid skal flytte
til og fra lokalredaktionernes områder. Avisen betaler desuden
udgifter til transport til og fra arbejde.
I praktiktiden får man en HTC HD stillet til rådighed, og avisen
betaler praktikantens telefonregning og licens i praktiktiden.

Det får praktikanten med sig

Det forventer vi

Når man har været i praktik på Fyns Amts Avis, har man været
rundt i alle afkroge af journalistikken.

Til gengæld forventer vi af vores praktikanter, at de er engagerede, for det er vi selv. Vi forventer, at de begår sig med respekt
overfor kollegaer, kilder, læsere og de miljøer, hverdagen bringer
dem rundt i. Og så tager vi det som en selvfølge, at praktikanten
kender til pålidelighed, ansvarlighed og almindelig god opførsel
i hverdagen på redaktionerne såvel som i de fynske samfund.

○ Man har lært at finde historier - selv dér, hvor man ikke
troede, de fandtes.
○ Man ved, at grundig research er en forudsætning for gedigen
journalistik, og idéudvikling er blevet en god vane.
○ Man har lært at tilpasse sine historier til print såvel som web.
○ Man har udviklet sin interviewteknik og lært at håndtere vrede, manipulerende, magtfulde og sorgfulde såvel som glade
og dedikerede kilder.
○ Man forstår, at stave- og syntaksfejl ikke hører hjemme på
tryk.
○ Man har lært at begå sig blandt kilder og afkode deres
motivation for at stå frem med deres historie, holdning eller
erfaring.
○ Man ved, hvordan man opbygger et kildenetværk og plejer
det.
○ Man er blevet trænet i at overholde en deadline.
○ Man har lært at prioritere sin tid og holde kog i flere forskellige historier på samme tid uden at miste overblikket.
○ Man har prøvet sig selv af på forskellige fortælleteknikker og
ved, hvornår den ene er mere velegnet end den anden.
○ Man ved, hvad journalistisk etik og fairness er.
○ Man forstår at bruge efterkritik konstruktivt.
○ Man har lært at arbejde sammen med andre journalister.
○ Og man ved, at journalistik er sjovt.

Vil du vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os.
Redaktionschef Carsten Olsen, 63452132 eller caol@faa.dk
Praktikantvejleder Julie Ruby Bødiker,
65455274 eller jurb@faa.dk

