Uddannelsesplan for Politikens Lokalaviser, Aarhus-redaktionen:
Overordnet mål:
Praktikanten skal med vejledning og coaching udvikle sig til at blive en medarbejder på linje med
redaktionens øvrige journalister. Det er en højt prioriteret målsætning for redaktionen, at
praktikanten trives i dagligdagen og får tid og lyst til at komme med masser af ideer på
redaktionsmøderne til både små og store projekter.
Det er praktikantvejlederens overordnede ansvar, at praktikanten trives, men hele redaktionen
bidrager hertil.
Specifikke krav til praktikanten:
Journalisternes praktikudvalg har defineret disse kompetencer, som praktikanten gerne skulle blive
dygtigere til under praktikforløbet.
- opsøge på og udvikle ideer, som udføres i kreative løsninger
- arbejde fokuseret, præcist og inden for afgrænset tid
- korrekt, præcist og kreativt sprog
- research- og analysemetoder
Lokalavisens redaktion er overbevist om, at disse krav kan udfordres i praktiktiden på Lokalavisen.
Herom følger uddybning:
Lokalavisen Aarhus er som navnet siger Aarhus´ lokale avis, som udkommer en gang om ugen og
husstandsomdeles i de fire områder: Midt, Nord, Syd og Vest.
For aviserne gælder, at Lokalavisen har konkurrence fra to lokale dagblade. Århus Stiftstidende og
JP Århus. Sidstnævnte ejes dog af samme virksomhed. For at udmærke sig, forsøger journalisterne
på Lokalavisen at lave en avis med andet indhold end de to konkurrerende aviser. Dette gøres af to
grunde. Da Lokalavisen har deadline hver fredag og udkommer hver tirsdag, stilles der krav til en
anden behandling af stoffet. Hvis journalisterne udelukkende laver nyheder ud fra
pressemeddelelser, som også sendes til JP Århus og til ÅS, så vil Lokalavisen ikke skille sig ud.
Stoffet vil simpelthen være for gammelt, når Lokalavisen kommer med sin version af historierne.
Derfor må og skal journalisterne på Lokalavisen selv opsøge og finde historierne, så avisen
udmærker sig ved, at have egenproducerede historier, som læserne ikke først har set i
konkurrerende aviser.
Aviserne har som udgangspunkt deadline fredag eftermiddag og går i trykken om mandagen.
Troværdighed er alfa omega for Lokalavisen. At bringe historier som er forkerte er et scenario, som
aldrig må forekomme. Stavefejl- og kommafejl er også noget, som skader troværdigheden, og det
forventes derfor, at praktikanten selv behersker det grammatiske komma og kan stave korrekt. Alle
opfordres til at bruge stavekontrol for en sikkerheds skyld. Det kan ikke forventes, at redaktionen
altid vil kunne nå at tjekke komma- og stavefejl. Især vil dette være vanskeligt lige op mod
deadline.
Lokalavisens profil
Da Lokalaviserne Aarhus omdeles i alle postkasser, er målgruppen meget bred. Der skal være
artikler for enhver smag. Derfor skal praktikanten kunne skrive nyheder, features, og reportager.
Det være sig alt fra butikken, der er åbnet og har en god historie eller om skolelukninger i Aarhus.

Vi har ambitioner om at gøre tingene lidt anderledes, og vi ønsker, at praktikanten skal bidrage og
videreudvikle denne ambition.
Vi forventer, at praktikanten hurtigt selv finder ideer og cases til historierne. Det er en selvfølge,
at praktikanten optræder høfligt og positivt over for alle kilder, som vedkommende møder under
opholdet hos Lokalavisen.
Lokalavisen gør, som tidligere nævnt, meget ud af at finde egne historier. Dem finder vi ved at pleje
vores kildenetværk og holde øjne og øre åbne, hvor vi end kommer.
Lokalavisens redaktion kan godt lide større projekter, som over for eksempel en artikelserie, der går
i dybden med et emne. Dog er det en arbejdsplads, hvor tingene foregår i et højt tempo, så hvis man
skal i gang med en større graveropgave, så foregår det ved siden af den daglige produktion, men
selvfølgelig inden for arbejdstiden.
Der et en højt prioriteret målsætning for redaktionen hele tiden at lave historier og projekter på nye
måder, så længe emnet har den almene aarhusianers interesse.
Yderligere krav til udvikling af praktikantens kompetencer ud fra ”Styr(k) praktikanten”:
- interviewteknik
- opbygge kildenetværk
- overblik og prioritering af nyhedsstoffet
- genkende kilders rolle og motiv
- fortælleteknik
Disse er naturligvis en vigtig del af arbejdsgangen på Lokalavisen, og der vil løbende være en
dialog mellem praktikantvejleder/den øvrige del af redaktionen og praktikanten. Den daglige
coaching foregår på redaktionen og er en dialog mellem alle
journalisterne/redaktør/praktikantvejleder. Der er feedback til praktikanten cirka en gang om
måneden fra praktikantvejlederen. Det er forskelligt, hvad den indeholder og bliver tilpasset den
enkelte praktikant.
Der vil på Lokalavisen være mulighed for stort set alle typer historier, da avisen netop skal ramme
bredt og have både bløde historier og de hårdere nyhedshistorier om både kultur, politik, sport,
kriminalstof, erhverv mv. Der er mulighed for portrætter, nyheder, features og andre typer historier.
Foruden den ugentlige produktion af Lokalaviserne Aarhus har praktikanten også ansvaret for at
levere stof til ErhvervsAvisen Østjylland sammen med de øvrige redaktioner i Østjylland og i
samråd med redaktøren. ErhvervsAvisen udkommer hver anden uge til virksomheder i Østjylland
med mere end to ansatte.
Flermediealitet:
Praktikanten skal selv tage billeder til historierne, og redaktionen vil være behjælpelig med et
minikursus i fototeknik. Vi sørger først og fremmest for AT GÅ HELT TÆT på kilder og
begivenheder. Vi vil meget gerne have nærbilleder af mennesker i avisen. Dyr er også et godt
blikfang.
Der er, hvis man har mod på det, mulighed for at lave webtv-indslag.
Overordnet:
Det er som nævnt praktikantvejlederens overordnede ansvar, at praktikanten trives. Men det
påligger praktikanten at gå til praktikantvejlederen med både små og store spørgsmål.

