Generel Uddannelsesplan
for praktikanter på Fyens Stiftstidende
Fyens Stiftstidende har 11 journalistpraktikanter fra DJH, RUC og SDU, samt en
fotojournalistpraktikant.
Vi bor i et moderne mediehus, der ligger over for Odense Banegård Center. Det rummer blandt
andet avisens fagredaktioner, Odense-redaktion, ledelse, administration samt Radio 3.
Trykkeriet ligger uden for bymidten på Blangstedgårdsvej.
Foruden centralredaktionen har avisen lokalredaktioner spredt over hele Fyn.
Fyens Stiftstidendes oplag ligger omkring 48.000 på hverdage og 60.000 på søndage, mens
webavisen fyens.dk er landets største regionale/lokale internetmedie.
Overordnet målsætning:
Fyens Stiftstidende tilstræber at uddanne praktikanterne til at begå sig i et moderne mediehus.
Derfor tilbyder vi en praktiktid, hvor man skal prøve kræfter med en række genrer, herunder
kontante nyhedshistorier, baggrundshistorier, reportager, feature, interviews og store og små
lokalhistorier – samtidig med at praktikanterne skal lære at forholde sig til rytmen på både web og
print. For Fyens Stiftstidende er et mediehus, hvor journalistiske produkter ofte vil ramme mere end
én platform ad gangen. Derfor skal praktikanterne lære at udnytte de forskellige platforme til at give
historierne merværdi og involvere læserne/brugerne i den journalistiske proces.
Praktikanterne skal lære at få brugbare ideer, byde ind på redaktionsmøderne og have gang i flere
historier ad gangen. De skal lære at håndtere såvel svage som stærke kilder og opbygge et
professionelt forhold til dem. Kilder skal behandles ordentlig, men samtidig skal man være på vagt
over for deres motiver.
Praktikanterne vil lære en række metoder til at møde kilderne i interviewsituationen.
Grundighed og gedigen research er afgørende for god journalistik. Derfor er én-kildes historier ikke
velsete. Mange kilder - også skriftlige – er et mål. Brug af regneark, databehandling, aktindsigt eller
anden informationssøgning er ofte afgørende for solo-historier, som Fyens Stiftstidende vægter højt.
Praktikanterne skal også lære at udføre deres arbejde inden for den afsatte tid, så man undgår at
indlære arbejdsrutiner, der betyder, at man skal arbejde 50 timer om ugen resten af livet.
Ligesom det er vigtigt at kunne overholde deadline og kunne kommunikere klart, når man arbejder
sammen med andre om en historie.
Fyens Stiftstidende kan tilbyde en stor grad af frihed, hvor den enkelte praktikant selv er med til at
forme sin uddannelse efter samråd med de to praktikantvejledere. Et praktikophold på Fyens
Stiftstidende skal give mulighed for konstant at udvikle sig inden for mange forskellige
stofområder, men det er ikke er muligt at nå samtlige redaktioner og/eller stofområder inden for 12
eller 18 måneders praktik. Derfor lytter vi gerne til individuelle ønsker og forsøger i bredest muligt
omfang at opfylde dem. Til gengæld forventer vi, at praktikanterne er ansvarlige, pålidelige og
seriøse – over for både kilder og kolleger.
Praktiktidens tilrettelæggelse:
Som udgangspunkt begynder praktiktiden på en lokalredaktion i seks måneder. Vi har praktikanter
på lokalredaktioner i Middelfart, Bogense og Nyborg.
På lokalredaktionerne kastes praktikanterne ud i virkeligheden og får gjort sig de første erfaringer
med det journalistiske håndværk, samtidig med at de lærer de politiske systemer og
beslutningsprocesser at kende med udgangspunkt i kommunalpolitikken.
Andre praktikanter begynder direkte i mediehuset i Odense, hvor der er forskellige
fagredaktioner. F.eks. erhverv, sport, samfund, kultur og krimi. Her har vi også web-redaktionen
samt Fyens Stiftstidendes største lokalredaktion, Odense-redaktionen.
Hvert modul er på seks måneder – med undtagelse af webredaktionen, som har praktikanter i tre
måneder i kombination med samfundsredaktionen (web/samfund eller samfund/web i seks
måneder). Uanset hvor man er, tilstræber vi alsidighed inden for det enkelte stofområde.
Efter de første seks måneder kan de enkelte praktikanter komme med ønsker for, hvor resten af
praktiktiden skal tilbringes. Den endelige fordeling står de to praktikantvejledere for.
Introduktion af nye praktikanter
Nye praktikanter begynder i en "ruge-kasse" – bistået af de to vejledere. Ruge-kassen består blandt
andet af en introduktion og rundvisning i mediehuset, præsentation af en repræsentant for

ledelsen, skærm- og skrivekursus, sprogkursus samt en introduktion til husets rytme via oplæg fra
forskellige fagredaktører.
Alle får udleveret en oversigt med praktiske informationer, ligesom de vil få oplysninger om,
hvordan de udfylder diverse bilag. Rugekassen varer typisk to-tre dage, inden praktikanterne rykker
til deres respektive redaktioner.
Vejledningen af praktikanten
Fyens Stiftstidende har to praktikantvejledere, der typisk har jobbet i en periode på to år.
Vejlederne tager sig af:
1. Ansættelsen af nye praktikanter:
Det er vejlederne, der står for ansættelsen af nye praktikanter. For så vidt muligt deltager begge
vejledere i ansættelsen.
2. Introduktion af nye praktikanter
3. Afholdelse af de månedlige praktikantmøder:
Til disse møder tager vi forskellige temaer op (f.eks kriminaljournalistik, håndtering af kilder i
krise, idéudvikling etc) – gerne med interne eller eksterne oplægsholdere, ligesom vi tager ud af
huset. På møderne giver vejlederne praktikanterne en orientering om stort og småt på
arbejdspladsen, der kunne vedrøre praktikanterne. Praktikanterne giver vejlederne en
tilbagemelding på. hvordan det går for dem ude på fag- og lokalredaktionerne. Eventuelle
problemer diskuteres, og skønner vejlederne, at det er nødvendigt tages forslag og kritik fra
praktikanterne efterfølgende op med ledelsen.
4. Arrangementer:
Hvert år tager praktikanterne og vejlederne til København for at besøge flere andre
mediearbejdspladser.
5. Slutevaluering:
Det er fag- og lokalredaktionernes ledere, der står for den daglige feedback og mere periodevise
efterkritik af praktikantens arbejde. Det er ligeledes lederne af disse redaktioner, der foretager
de skriftlige evalueringer af praktikanten ved hvert redaktionsskifte, mens praktikantvejlederne
binder hele praktikforløbet sammen. Ved praktiktidens ophør tager begge vejledere en samtale
med praktikanten og sammenholder den individuelle uddannelsesplan med den afsluttende
evaluering fra fagredaktionen.
6. Øvrigt:
Ledelsen orienterer og indhenter kommentarer fra vejlederne omkring forhold, der vedrører
praktikanterne. Avisens ledelse laver også en daglig efterkritik som rundsendes via mail.
Fotochefen tager sig som udgangspunkt af fotojournalistpraktikanten, dog deltager fotopraktikanten i relevante praktikantarrangementer og møder som udgangspunkt på lige fod med
skrivende praktikanter.
Fyens Stiftstidende har desuden en sprogdoktor, som griber ind og sender mails til praktikanter og
uddannede, hvis de begår sproglige fejl i avisen. Han sender desuden med jævne mellemrum
generelle sprogbreve ud via mail til mail. Praktikanterne vil lære at bruge korrekt sprog, men også
at sprudle og fortælle med nerve.
Særlige lokale forhold:
På Fyens Stiftstidende er der bopælspligt for praktikanter på Fyn.
De fleste vælger at bo i Odense. Når en praktikant udstationeres
på en lokalredaktion refunderes udgiften til transport mellem
hjem og arbejdssted af avisen.
Der har hidtil været tradition for, at praktikanterne selv har
arrangeret en årlig udlandstur med fagligt indhold.

