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Generel uddannelsesplan for journalistpraktikanter på foodculture.dk
Som journalistpraktikant på foodculture.dk arbejder du på et af landets mest
citerede fødevaremedier og tæt på den politiske beslutningsproces.
Foodculture.dk udgives af Landbrug & Fødevarer, men bliver redigeret, skrevet
og prioriteret ud fra journalistiske kriterier. Redaktionen fastlægger selv indhold
og udfordrer fødevareerhvervet med spørgsmål, som giver mulighed for en
konstruktiv dialog med omverdenen. Vores formål er at levere troværdig og
nuanceret journalistik i form af nyheder, analyser og perspektiv om
fødevareerhvervet.
Landbrug & Fødevarer er en erhvervs- og interesseorganisation, der
repræsenterer Danmarks største kompetenceklynge med 141.000 beskæftigede
og en samlet eksport på mere end 120 mia. kr. årligt.
Der er omkring 1.100 medarbejdere ansat i organisationen, hvoraf ca. 330 er
ansat på hovedkontoret, der ligger på Axelborg i København V.
Jobbet som journalistpraktikant er organisatorisk placeret i Redaktionen under
området Koncernkommunikation.
Afdelingen står for organisationens events og medier. Medierne tæller udover
foodculture.dk også forbrugersitet voresmad.dk, organisationens hjemmeside
lf.dk og fagbladet Mejeri. Afdelingen består af ca. 10 medarbejdere.
Overordnet målsætning for praktikopholdet
Praktiktiden er af 12 måneders varighed.
Praktikanten kommer til at skrive, researche, redigere og arbejde i marken hos
både fødevarevirksomheder, på konferencer og reportageture i ind- og udland.
Og du kommer tæt på det politiske liv i Danmark og Bruxelles.
Praktikanten kommer til at arbejde med journalistisk vinkling og formidling af
kompliceret stof. Praktikanten får rig lejlighed til at afprøve og træne evner i
journalistiske genrer som fx nyheder, baggrund, reportage og interview.
Vi prioriterer at gøre dig til en vigtig del af vores redaktion, hvilket også indebærer
at prøve kræfter med tungere opgaver.
Tilrettelæggelse
I redaktionen lægger vi vægt på fleksibilitet. Dagsordenen kan hurtigt ændres og
dermed også arbejdsopgaverne. En udfordring, som også praktikanten vil opleve.
Vi gør en dyd ud af at være hurtige på aftrækkeren og gå med på aktuelle
politiske dagsordener, men vi lægger i høj grad også vægt på tidskrævende, tung
research inden for emner, som sætter dagsordenen i medierne. Grundige,
velfortalte og dagsordensættende historier har højere prioritet end et krav om at
udkomme dagligt.
Introduktion
Før start modtager praktikanten et program for de første uger. Programmet
gælder både en introduktion til huset og til de forskellige opgaver.
Praktikantvejlederen er ansvarlig for processen. Det ligger fast, at praktikanten i
første del af praktiktiden skal prøve kræfter med følgende opgaver:
-

Deltage i afdelings-, og redaktionsmøder, hvoraf flere også fungerer som
idéudviklingsmøder
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-

Skrive nyheder, reportager, interviews, artikler, der bidrager til temaer
mm. til foodculture.dk
I mindre grad levere stof til voresmad.dk og fagbladet Mejeri.

Kommunikationssparring og pressehåndtering er en vigtig del af
den daglige arbejdsgang hos Landbrug & Fødevarer for vores
presseafdeling. Praktikanten får mulighed for at komme helt tæt på
dette arbejde, deltage i pressens morgenmøder og samarbejde
med pressen om at placere historier fortalt til et af de ovennævnte
medier..

Der vil være en indkøringsfase over de første måneder. Herefter vil der
også blive åbnet for at praktikanten kan prøve kræfter med:
-

-

Baggrunds- og tungere artikler – heriblandt ikke mindst bærende
elementer til temaer på foodculture.dk.
Featurejournalistik af mere krævende karakter. Typisk – afhængig
af emnet - med længere deadline og med mulighed for at udfolde
sig indenfor længere genrer.
Der er også åben mulighed for at praktikanten bliver tovholder for et
tema på foodculture.dk i løbet af året, ligesom der er mulighed for at
være tovholder på en temaudgave af fagbladet Mejeri efter
nærmere aftale med redaktøren på Mejeri.

Vejledning
Chefen for kommunikationsafdelingen har det overordnede ansvar for
praktikanten, som i det daglige arbejde referer til redaktøren på foodculture.dk.
Praktikantvejlederen har ansvar for introduktion, tilrettelæggelse, coaching og
give efterkritik samt evaluere praktikantens arbejde.
I det daglige er koordination med presseafdelingens konsulenter også væsentligt
for opgavefordeling.
Foodculture.dk er en del af praktikantalliancen, som er højt prioriteret og
praktikanten får derfor også mulighed for at deltage i arrangementer alliancen
afholder.
Alle artikler praktikanten skriver bliver læst igennem af redaktøren – alternativt et
andet medlem af redaktionen – med tilhørende kommentarer og kritik. Vi
tilstræber at give konstruktiv, og typisk mundtlig, feedback.
Efterkritik holdes minimum hver anden måned, men typisk en gang om måneden.
Den første dog inden en måned er gået for at sikre, at praktikanten får en optimal
start. Det er tanken, at møderne også tjener som evaluering af den seneste
periode – med indspil fra begge sider. Vi ser også fremad for at sikre, at
praktikanten bliver præsenteret for alle elementer i den individuelle
uddannelsesplan.
Læs mere på foodculture.dk og på lf.dk

