Generel uddannelsesplan for journalistpraktikanter på Fagbladet 3F
Det overordnede mål er at uddanne dygtige journalister. Ved udløb af praktiktiden skal der kunne måles synlige fremskridt i forhold til niveauet i starten af praktiktiden - både hvad angår selve de journalistiske evner såvel som samarbejdsevner og evner til at planlægge og skabe overblik. Ambitionen hos os
er desuden at vore praktikanter får skærpet deres kritiske sans, nysgerrighed og journalistiske engagement, så de kan sparke benene væk under redaktører og andre arbejdsgivere, de møder senere i arbejdslivet.
Journalistpraktikanten skal prøve kræfter med samtlige journalistiske discipliner: nyhedsjournalistik,
reportage, portræt, større interviews, undersøgende journalistik/større temaer til Fagbladet 3F, features, redigering, multimedieproduktioner etc. Er der en historie, som journalistpraktikanten brænder
for at lave i udlandet, finder vi som regel ud af dette.
Praktiktidens tilrettelæggelse
Uanset om journalistpraktikanten er tilknyttet Fagbladet 3F i 12 eller 18 måneder, er følgende forløb
obligatoriske: allround-reporter, redaktionssekretariat, graverprojekt/hovedopgave.
Allround-reporter
Den første halvdel af praktiktiden fungerer praktikanten som allround-reporter.
Her skriver praktikanten korte webnyheder til det daglige nyhedsbrev fra fagbladet3f.dk. Hermed får
man stor erfaring med at arbejde med korte deadlines og vinkle skarpt, så historien ryger direkte i Radioavisen (hvilket mange af vores nyheder gør).
Praktikanten er her en fuldt integreret del af det journalistiske miljø på redaktionen, hvilket blandt andet inkluderer deltagelse i det daglige redaktionsmøde.
Ud over produktion til nyhedsbrevet skal allround-reporteren skrive mindst ét af hvert af de faste elementer til det trykte magasin, blandt andet: arbejdspladsreportage (fx fra en boreplatform), stort interview (fx med Mette Frederiksen), ”Alt om Sundhed” (fx med en skraldemand, der har smidt 40 kg.)
Her er der god mulighed for at komme på reportage på byggepladser, fabrikker og andre 3Farbejdspladser i hele landet.
Redaktionssekretariat
Anden del af praktiktiden foregår i redaktionssekretariatet.
Praktikanten skal som redaktionssekretær prøve kræfter med følgende:
- nyhedsbrevsredaktør med ansvar for den daglige produktion til fagbladet3f.dk
- disponering, redigering og sproglig finish på artikler til Fagbladet 3F
- coaching af kolleger i forbindelse med tema/større produktioner til Fagbladet 3F
- samarbejde/koordinering med fotografer og layouter omkring artiklernes præsentation i Fagbladet
3F.
I redaktionssekretariatet foretages den daglige coaching af nyhedschefen, redaktøren, onlinechefen og
redaktionssekretærer.

Hovedopgave/graverprojekt
Et mål for praktikanter på Fagbladet 3F er, at de i de sidste måneder af praktiktiden skal være på niveau med de uddannede journalister. Derfor skal alle praktikforløb afsluttes med en journalistisk hovedopgave, hvor journalistpraktikanten leverer et tema til Fagbladet 3F.
På Fagbladet 3F har vi tradition for dybdeborende journalistik og har vundet adskillige journalistiske
hæderspriser; alene i 2011 blev det til en Bording- og FUJ-pris, samt en nominering til Cavling-prisen.
På den baggrund er det naturligt, at praktikanter hos os medvirker til at grave de gode historier frem.
Og vi stiller naturligvis den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til rådighed.
Brænder praktikanten for en historie i udlandet, finder vi som regel også ud af dette – hvis ideen er tilstrækkelig god. I januar 2012 rejste to praktikanter for eksempel til Tenerife for at afsløre elendige forhold blandt unge, der arbejder på barer på ferieøen. Det var et tema, som både nåede forsiden af Fagbladet 3F og blev tophistorie i TV-Avisen.
Om Fagbladet 3F
Med omkring 350.000 medlemmer er 3F Danmarks største fagforening. Og Fagbladet 3F er landets
største fagblad. På redaktionen midt i København arbejder der omkring 20 personer, heraf tre praktikanter. Det giver et stærkt journalistisk miljø, hvor der er rigtig god mulighed for at samarbejde med
forskellige journalister om en lang række stofområder: unge, ligestilling, social dumping, politik, arbejdsmiljø, uddannelse og så videre.
Vi udgiver dagligt et nyhedsbrev med 5-10 egenproducerede artikler fra fagbladet3f.dk. Hver måned
kommer det trykte blad, Fagbladet 3F.
Vi er kendt for at være ”første led i fødekæden”, dvs. historier i nyhedsmedierne er ofte citeret fra vores medier.
Såvel praktikantvejleder som redaktionssekretærer følger praktikanternes arbejde nøje. Der er daglig
kritik/feedback. Med jævne mellemrum afholdes praktikantdage. Her gives grundig efterkritik af praktikanternes arbejde, ligesom der er en ekskursion, en oplægsholder eller andet faglig input.
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