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Uddannelsesplan – Helsingør Dagblad
Målsætning: Helsingør Dagblad giver sine journalistpraktikanter en bred, anvendelig og god allround
journalistisk uddannelse. Praktikanten bliver under opholdet på avisen tilbudt en uddannelse, der giver
praktikanten det bedst mulige afsæt til professionel journalistisk karriere.
Helsingør Dagblad ønsker at tage medansvar for uddannelsen af og kompetenceudviklingen hos unge
journalister, og med praktikantordningen ønsker Helsingør Dagblad samtidig at styrke avisens image
som en attraktiv og udviklende arbejdsplads for uddannede medarbejdere og medarbejdere under
uddannelse.
Praktikperioden på Helsingør Dagblad er en praktisk uddannelse i journalistik. Grundlæggende
betragter Helsingør Dagblad sin praktikant på linje med de uddannede kolleger, idet praktikanten
principielt har samme ansvar og pligter overfor virksomhed, produkt og kolleger som uddannede.
Praktikuddannelsen på Helsingør Dagblad er alsidig og udviklende. Praktikanten har i løbet af sin
praktikperiode krav på at blive beskæftiget med alle væsentlige, samfundsrelaterede områder og alle
journalistiske genrer. Ovenstående sikres i en uddannelsesplan, som praktikanten har medindflydelse
på.
Helsingør Dagblad forventer, at avisens praktikanter følger uddannelsesplanen, og at
praktikanten selv tager ansvar for, at uddannelsesperioden på avisen bliver udbytterig og konstruktiv
for begge parter.
Praktikvejleder: Praktikanten på Helsingør Dagblad bliver tilknyttet praktikantvejlederen. Der er tale
om en uddannet medarbejder, der har speciel viden om, erfaring med og interesse for at coache og
udvikle praktikanter. Praktikvejlederen vil være journalist Kirsten Moth.
Hvis der under uddannelsesforløbet er spørgsmål eller problemer af en karakter, der ikke umiddelbart
kan klares på redaktionen, kan praktikanten altid hente hjælp hos
praktikantvejlederen.
Det vil være praktikantvejlederens ansvar at give praktikanten coaching og overordnet feedback på
praktikantens arbejde, samt sørge for en grundig evaluering, der giver praktikanten et overblik over
styrker, svagheder og udviklingsmuligheder ved praktikopholdets afslutning.
Praktiktidens tilrettelæggelse: Praktikanten uddannes 12/18 måneder på Helsingør Dagblads
redaktion i Helsingør. Praktikanten vil være skrivende inden for alle stofområder, og vil i forløbet få en
periode i redaktionssekretariatet.
Journalistpraktikanten er tilknyttet redaktionen, som beskæftiger sig bredt med lokaljournalistik. Her
fordeles opgaver og historier hver dag ved et fælles redaktionsmøde om morgenen, og det forventes, at
journalistpraktikanten selv med mellemrum bidrager med idéer til nye historier. Journalistpraktikanten
får rig mulighed for selv at vælge historier ud fra egen interesse, men der vil også være opgaver, som
uddelegeres fra den jourhavende redaktionssekretær.
Der laves en individuel uddannelsesplan inden for de første 14 dage af praktikopholdet.
Som skrivende får praktikanten trænet færdigheder såsom:
• Skrive dagsordensættende artikler
• Researche
• Vinkle stof
• Målgruppe-fokusering
• Opbygge og pleje kilder
• Vurdere kilders rolle og motiv
• Arbejde med fortælleteknik
• Arbejde målrettet med lokale historier

• Briefe og samarbejde med fotograf
• Idéudvikle nye og anderledes historier
Som redaktionssekretær får praktikanten trænet færdigheder såsom:
• Prioritering af stof
• Vinkling
• Arbejde med rubrikker, flere læserindgange og billeder
• Give feedback til skrivende journalister
• Coache skrivende journalister
• Igangsætte historier og briefe eksterne freelancejournalister om opgaver
• Lave forslag til layout og samarbejde med jourhavende
Introduktion af ny praktikant: Velkomst. Generel orientering om praktiske forhold, aviskoncept m.v.
v/chefredaktøren og praktikvejlederen.
Der udpeges en mentor, som for praktikantens vedkommende ofte vil være
praktikantvejlederen. En mentor for praktikanten vil på Helsingør Dagblad være en person, der hjælper
den nye kollega på plads, står til rådighed med svar, hjælp osv.
Praktikanten får undervisning i avisens redaktionelle system, Saxo og Indesign, fra dag ét.
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