Uddannelsesplan for
journalistpraktikant
Mål for praktikperioden
Målet med praktikken er selvfølgelig at gøre dig til en bedre journalist. I
HK/Privats kommunikationsafdeling får praktikanten prøvet mange
forskellige typer journalistisk arbejde af. Først og fremmest skriver du
interviews, baggrundsartikler, portrætter, nyheder og reportager til vores
månedsmagasin, HK/Privatbladet. Du leverer stof til HK’s ungdomstillæg,
som journalistpraktikanterne skiftes til at være redaktør på. Du er med i
idéudviklingen og bestemmer selv, hvad du vil skrive om.
I en måned eller to prøver du livet som pressemedarbejder og som
webjournalist. Og indimellem lærer du at versionere din historie til flere
medieplatforme.
Kort sagt: Praktikanten får prøvet alt fra den ultrakorte note på otte linjer
over den skarpe pressemeddelelse til det stort anlagte tema på otte sider.
Selvfølgelig i et tempo, der matcher den faglige udvikling.
Som praktikant i HK/Privat får du set en del af Danmark. Og når du forlader
os, ved du helt sikkert mere om samfundet, end da du begyndte.

Praktikstedet
HK/Privat har cirka 160.000 medlemmer og er den største sektor i
fagforbundet HK/Danmark. Du skriver primært for administrativt ansatte i
det private erhvervsliv, men også for grafikere, a-kasse-medarbejdere,
tandklinikassistenter, advokatsekretærer, illustratorer, laboranter,
korrespondenter, annoncesælgere og kasinodealere. Hovedparten af vores
medlemmer er menige medarbejdere, men der er også en større gruppe, der
har lederansvar. Tre ud af ti medlemmer er mænd.
Vi gennemfører jævnligt holdningsundersøgelser og læseranalyser gennem
vores webbaserede medlemspanel. Resultaterne bruges dels til at generere
historier til blad og presse, dels til at forbedre vores produkter.
Praktikanten får en halv snes kolleger i kommunikationsafdelingen:
Kommunikations-chefen, som også er ansvarshavende redaktør på
HK/Privatbladet, webredaktøren, to redigerede og to skrivende journalister,
to grafikere samt en administrativ medarbejder. I hele HK-huset arbejder
cirka 30 journalister, så du får masser af kolleger at diskutere fag og medier
med.

Sådan tilrettelægges praktiktiden
HK/Privats kommunikationsafdeling udgiver månedsmagasinet
HK/Privatbladet, der kort fortalt beskæftiger sig med arbejdslivet. Det er
her, praktikanten begynder og slutter sit praktikophold. Du er tilknyttet
bladet i 10 måneder og får også mulighed for at øve sig i at tænke visuelt - i
billeder, grafikker, illustrationer og layout. Indimellem fordyber du dig 1-2
måneder i presse- og webarbejde. Vi tilstræber, at opholdet ligger i den
første halvdel af praktikforløbet. Webafdelingen udvikler, redigerer og

vedligeholder den snes hjemmesider, der hører under HK/Privat.
Presseafdelingen tager sig af intern og ekstern kommunikation. Her lærer
praktikanten at sælge en historie til eksterne journalister og at skrive en
pressemeddelelse, der går rent ind!
I sidste halvdel af praktiktiden er der mulighed for at tage på reportagetur til
udlandet.

Introduktionsforløb
Praktikvejlederen har et 14 dages introduktionsprogram klar til praktikanten
fra første dag, hvor han eller hun bliver budt velkommen med blomster og
fælles morgenkaffe. Computeren står klar, og der er oprettet emailadresse.
Introduktionsforløbet omfatter blandt andet en grundig indføring i kildenet,
kildekritik og kildepleje. Praktikanten får de første småopgaver og bliver lidt
efter lidt introduceret til huset, kollegerne og måden, vi arbejder på.

Vejledning
I HK/Privats kommunikationsafdeling lægger vi megen vægt at sparre med
praktikanten og give feedback og efterkritik, som man kan lære noget af.
Redaktionssekretæren udvikler ideer med praktikanten og giver grundig
feedback på alt, hvad der bliver afleveret i det daglige. Vi holder
redaktionsmøde og evalueringsmøde hver måned, hvor der er fokus på
henholdsvis idéudvikling og efterkritik.
Overordnet vejledning, der ikke knytter sig til specifikke opgaver, står
praktikvejlederen for. Det kan eksempelvis dreje sig om etik eller researchog interviewteknik. Hver måned mødes praktikanter og praktikvejledere i
hele HK-huset (der er tre journaliststuderende i huset) til et fælles
kritikmøde. Hver praktikant medbringer to af sine nyeste artikler og et A4ark med en begrundelse for, hvorfor netop disse artikler er valgt ud. Med
udgangspunkt i disse overvejelser gives kritik af en af de andre praktikanters
vejledere. Her er der altid tid og rum til spørgsmål og diskussion.
Af og til arrangerer praktikvejlederne også ”ud-af-huset”-oplevelser, hvor I
besøger andre journalistiske arbejdspladser for at høre, hvordan de arbejder
der.
Hvert kvartal holdes en statussamtale, hvor praktikanten, praktikvejlederen
og redaktionssekretæren taler om, hvordan det går.

Arbejdsvilkår
Arbejdsugen er på 37 timer. De fleste af dem ligger inden for normal
arbejdstid, men af og til er der aften/weekendarbejde. Det får du et
månedligt genetillæg for. Vi betaler et avisabonnement på Politiken,
mobiltelefon og internetopkobling derhjemme. Derudover dækker vi
halvdelen af praktikantens flytteomkostninger før og efter praktikopholdet.
Vi bor på Islands Brygge i et moderne glas-kontorhus. I underetagen er der
gratis motionsfaciliteter, hvor man kan komme af med sideeffekterne af
vores gode kantineordning. Derudover har HK en håndfuld sociale
foreninger (kunst, vin, sport med flere), hvor man for nogle få kroner om
måneden kan deltage i aktiviteterne.

