Uddannelsesplan for praktikanter på Horsens Folkeblad
Journalistpraktikanter:
Generelt:
Praktiktiden på halvandet år er som hovedregel delt op med ét år på en lokalredaktion
eller på sportsredaktionen og et halvt år på Horsens-redaktionen.
Praktikanterne på lokalredaktionerne fordeler sig på Brædstrup-redaktionen (tre
uddannede medarbejdere og én praktikant), Juelsminde-redaktionen (to uddannede
medarbejdere og én praktikant) og Odder-redaktionen (seks uddannede journalister
og én praktikant, der dækker Odder og Skanderborg). På sportsredaktionen er der to
uddannede medarbejdere og én praktikant. Der er på alle redaktioner mulighed for, at
praktikanten kan føre egne idéer ud i livet.
På lokalredaktionerne:
Praktikanten deltager i redaktionens daglige arbejde og stifter her bekendtskab med
de mange former for journalistik, en lokalredaktion beskæftiger sig med. Arbejdet
foregår i et løbende samspil med de uddannede medarbejdere, som sammen med
redaktionssekretæren står for den daglige vejledning.
På sportsredaktionen:
Praktikanten bliver kastet ud i sportens verden og lærer at arbejde hurtigt og effektivt.
Horsens har elitehold i en lang række sportsgrene. Praktikanten må være indstillet på,
at en stor del af arbejdet foregår om aftenen og i weekenderne.
På Horsens-redaktionen:
Her er der normalt to praktikanter ad gangen. Praktikanterne er tilknyttet
kulturredaktionen i tre måneder og kommer til at snuse til retsstof, politik og
erhvervsstof i tre måneder. Desuden er der mulighed for at arbejde på andre
stofområder.
Herudover bliver praktikanterne ofte inddraget, når større arrangementer i Horsens
skal dækkes. Det gælder f.eks. større koncerter eller den årlige middelalderfestival.
Fotojournalistpraktikanter:
Avisen har typisk én fotojournalistpraktikant, som er tilknyttet foto-afdelingen i
Horsens i 18 måneder.
Praktikanten indgår i fotografernes vagtplan med alle de opgaver, den byder på. Der
er mulighed for at føre egne idéer, der involverer både at skrive og at fotografere, ud i
livet.
Bladets faste fotografer og de uddannede medarbejdere sørger for den daglige
vejledning.
Fælles for alle praktikanter:
Introduktion:
På den første arbejdsdag introduceres praktikanten for de medarbejdere, han/hun
primært vil komme til at arbejde sammen med. Den første dag sørger
praktikantvejlederen desuden for en rundvisning i bladhuset. Typisk vil der på den

første dag være arrangeret et praktikantmøde, så der er mulighed for at møde husets
øvrige praktikanter.
Bopælspligt:
Horsens Folkeblad har ikke bopælspligt for praktikanter. Der stilles imidlertid krav
om et kørekort, eller om at praktikanten er i gang med at erhverve sig et.
Praktikantmøder:
En gang om måneden mødes praktikanter og praktikantvejleder til praktikantmøde.
Her tager vi forskellige emner om, og ofte vil uddannede journalister deltage med
oplæg om deres stofområder. Desuden gives der jævnligt kritik på praktikanternes
artikler og billeder på disse møder.
Derudover arrangeres der med jævne mellemrum efterkritik-runder, hvor
praktikanten knyttes til en uddannet medarbejder, som i en periode læser alt, hvad
praktikanten har skrevet og giver kritik på dette.
Vejleder-ordning:
I det daglige arbejde er det den ansvarlige på den enkelte redaktion, der skal sørge
for, at praktikanten får feedback på sit arbejde. Det vil for lokalredaktionernes
vedkommende sige, at egns-redaktøren har ansvaret, på Horsens-redaktionen er det
redaktionssekretæren, på sportsredaktionen er det sportsredaktøren, og i fotoafdelingen er der cheffotografen.
Derudover er der selvfølgelig en praktikantvejleder, som praktikanten kan henvende
sig til med spørgsmål.
Praktikantuge:
En gang hvert halve år er der praktikantuge. Det er en uge, hvor praktikanterne
samles i bladhuset i Horsens for at arbejde sammen om et større projekt. Emnet er
praktikanterne selv med til at bestemme, og i hele forløbet fra idé til færdige artikler
er praktikantvejlederen og en redaktionssekretær tilknyttet som vejledere og deltager
i de daglige redaktionsmøder. Når artiklerne har været bragt i avisen, holdes der
praktikantmøde, hvor et par uddannede medarbejdere fremlægger deres syn på
resultatet.
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