Praktikant i HK/Kommunal
Som praktikant i HK/Kommunals kommunikationsteam lærer du både at skrive de hurtige nyheder
til nettet og de fængende baggrundsreportager og personportrætter til Kommunalbladet. Desuden får
du en indføring i kommunikationsfaget, når du er med til at afsætte historier til pressen.
HK/Kommunal er en af de fire sektorer i HK. Vi har en hjemmeside med daglige nyheder og
serviceinformationer til medlemmerne, og vi udgiver Kommunalbladet, der udkommer i knap
70.000 eksemplarer hver anden uge. Bladet har omkring 167.000 læsere. Derudover udfører vi
presse- og kommunikationsarbejde.
Praktiktiden kommer til at foregå i Kommunikationsteamet, der bor i HK-huset ved Langebro i
København. Teamet består af otte medarbejdere: en kommunikationschef, en presse- og
kommunikationsmedarbejder, en redaktionssekretær, en webredaktør, to journalister, en sekretær og
en praktikant.
Som praktikant i teamet skal du først og fremmet skrive nyheder til nettet og baggrundsartikler til
bladet. Du kommer til at skrive historier om alt, der vedrører HK´ere i det kommunale system. Vi
nævner i flæng: Ledelse, overarbejde, arbejdsløshed, elever i HK, overenskomster, arbejdsmiljø,
pension, barselsregler, udlicitering, ligestilling, integration, trends på arbejdsmarkedet, forhold til
kolleger, uddannelse og balancen mellem job og familieliv.
Vi lægger vægt på, at du kommer i nærkontakt med HK/Kommunals medlemmer og så ofte som
muligt kommer ud og møder kilderne. Du vil i løbet af praktiktiden stifte bekendtskab med så
mange journalistiske genrer som muligt. Den skarpe nyhed, den gode baggrund, news-you-can-use,
det kritiske interview, den overraskende feature og små elegante voxpops. Du vil også lære at skrue
et større tema sammen.
Du får også få rig lejlighed til at samarbejde med freelancepressefotografer, da vi i høj grad satser
på gode billeder i bladet. Vi opfordrer også meget gerne til eksperimenter – både med sprog og
fortælleformer.
Ud over web og blad skal du også lære kommunikationsfaget. Du vil under vejledning af
pressemedarbejderen få indsigt i, hvordan historier kan vinkles, så de kan afsættes til forskellige
medier, og du vil gennem dette arbejde få et netværk i nyhedsmedierne. Yderligere skal du også
snuse til spindoktor-disciplinen gennem at være med til at spotte de daglige samfundsdebatter, som
HK/Kommunal skal være med i.
Din daglige coach på Kommunalbladet er praktikantvejlederen, men vi holder et ugentligt, grundigt
teammøde, hvor ideer bliver vendt og drejet. Og vi bruger gerne ekstra tid på gedigen brainstorming
for at finde de helt rigtige ideer.
Du vil løbende få feedback på dine artikler, og sammen med praktikantvejlederen udarbejdes en
specifik uddannelsesplan, når praktikperioden begynder.
Udover kollegerne på Kommunalbladet, findes der en lille håndfuld praktikanter i HK-huset i
øvrigt. Pt. mødes de jævnligt for at udveksle erfaringer og giver hinanden efterkritik, ligesom de

sammen laver et tillæg for unge. Som praktikant i HK-huset bliver du også automatisk en del af
husets journalistklub, der pt. udgøres af cirka 25 journalister. Også her dyrkes det sociale.

Overordnet målsætning for praktiktiden
Når du er færdig med at være i praktik på Kommunalbladet, skal du kunne:
1. Opsøge, få og udvikle ideer.
2. Arbejde fokuseret, præcist og inden for afgrænset tid
3. Korrekt, præcist og kreativt sprog
4. Research- og analysemetoder
5. Interviewteknik
6. Opbygge kildenet og pleje kilder
7. Overblik og prioritering
8. Genkende kilders rolle og motiv
9. Fortælleteknik
10. Mestre de journalistiske genrer
11. Have kendskab til presse- og kommunikationsarbejde
På vores hjemmeside www.hkkommunal.dk kan du læse og se mere om os. Her finder du også
bladre- og PDF-version af Kommunalbladet.

