Uddannelsesplan
Lolland Falsters Folketidende har som ambition at være landets mest
nytænkende lokale flermediale mediehus. Derfor skal vi også være et attraktivt
uddannelsessted med vægt på kvalitet og indhold i den uddannelse, vi tilbyder
vores praktikanter.
Vi arbejder flermedialt med net, radio og avis. Derfor tilbyder vi en solid
flermedial uddannelse som nyhedsjournalist.
Praktikperioden på Folketidende er først og fremmest en praktisk uddannelse i
lokal journalistik. Men grundlæggende betragter Folketidende alle
journalistpraktikanter på linje med de uddannede kolleger. Praktikanterne har
principielt har samme ansvar og pligter overfor virksomhed, produkt og
kolleger som uddannede.
Udgangspunktet for uddannelsen på Folketidende er at give den studerende et
solidt udgangspunkt og fundament i vedkommendes videre journalistiske
karriere. Derfor skal vi sørge for at praktiskperioden opleves som udfordrende,
udviklende og erfaringsskabende.
Der udarbejdes en individuel uddannelsesplan baseret på denne generelle
uddannelsesplan. Planen laves i samarbejde med journalistpraktikanten og skal
være med til at sikre, at vedkommende får så bred og alsidig en uddannelse
som muligt.
Praktikvejleder:
Der er en praktikantvejleder i mediehuset Folketidende og husets praktikanter
bliver tilknyttet denne. Vejlederen er en uddannet medarbejder, der har speciel
viden om, erfaring med og interesse for at coache og udvikle praktikanterne og
som indefor en rimelig årrække har haft tilknytningen til uddannelsen og de
problemstillinger, der er knyttet til det at være journalistpraktikant.

Praktikvejlederen er journalist Jørn Just Kristensen, der er tilknyttet
Folketidendes sportsredaktion,
Det vil være praktikantvejlederens ansvar at give praktikanten daglig coaching
og løbende ugentlig feedback på praktikantens arbejde.
Praktiktidens tilrettelæggelse:
Praktikanten uddannes 12-18 måneder på Folketidendes redaktioner i
Nykøbing og Nakskov.
Følgende områder vil blive dækket ind:
1. del: Generel lokal journalistik med fokus på at skrive kort og præcist
2. del: Flermedial lokal journalistik – levere nyheder til net, radio og avis. Der
veksles mellem stofområderne og fortællegenrerne. Introduktion og oplæring i
de enkelte mediers særlige grundvilkår. Uddannelse i de enkelte medier – net,
avis og radio. Også oplæring i fotografering med stillbillede kamera.
3. Del: Særligt journalistisk projekt, hvor der sættes tid og ressourcer af til at
journalistpraktikanten i slutningen af praktikperioden til at lave et større
journalistisk produkt.
Introduktion af ny praktikant:
Velkomst. Generel orientering om praktiske forhold, aviskoncept m.v.
Chefredaktøren.
Der udpeges en kontaktperson, som for praktikantens vedkommende altid vil
være praktikantvejlederen. Praktikantvejlederen vil hjælpe den nye
kollega på plads, står til rådighed med svar, hjælp osv.
I resten af den førte uge, der betragtes som en introduktionsuge får
praktikanten undervisning i mediehusets redaktionelle systemer og generel
introduktion til husets øvrige funktioner
Der undervises i husets generelle retningslinjer, herunder presseetik og
adfærdskodex.
Der er månedlige praktikantdage, hvor der løbende laves systematisk
efterkritik og tages relevante temaer op.
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