Uddannesesplan for praktikanter på Midtjyllands Avis
FORMÅL: Midtjyllands Avis ønsker at være et praktiksted, hvor den studerende
får en bred praktisk allround indføring i journalistikkens verden, som den
udfolder sig i et lokalt mediehus. Et praktikophold på Midtjyllnds Avis skal
give den studerende et fortroligt forhold til en lang række genrer og
udtryksmåder, og opholdet skal danne basis for den studerendes videre
karriere.
ERFARINGER: Siden praktikant-ordningen blev etableret, har Midtjyllands Avis
uddannet rigtig mange journalister, der i dag virker rundt om i den danske
medieverden. Flere er efter endt uddannelse vendt tilbage til Midtjyllands
Avis. Bladet har altså opbygget en stor erfaring i uddannelsen af
praktikanter, og denne årelange erfaring skal komme nuværende og fremtidige
praktikanter til gode.
Det er vores erfaring, at praktikanterne er glade for at være på
Midtjyllands Avis. Det tyder de løbende tilbagemeldinger på, og det ses som
nævnt også af, at mange søger tilbage for senere at få en fast stilling.
Baggrunden herfor er blandt andet, at bladet hele tiden forsøger at tage
hånd om den studerende under opholdet, ikke mindst i starten, hvor meget kan
være nyt og virke lidt uoverskueligt.
DAGLIGDAGEN: I det daglige ligestilles praktikanten med de uddannede
journalister. Praktikanter kan som alle andre mulighed for at beskælftige
sig med de store historier i lokalsamfundet, ligesom der gives mulighed for,
at praktikanten kan dyrke egne interesser for særlige stofområder.
Praktikanten er således selv medbestemmende for, hvordan praktikopholdet
skal forløbe.
GENRER - PRAKSIS OG TEORI: Det sikres hele tiden, at praktikanten kommer
igennem grundlæggende journalistiske genrer såsom nyheder, feature,
erhvervsstof, politik, politi- og kriminalstof, interview osv. Praktikanten
får også mulighed for at beskæftige sig med layout, fotografering og andre
opgaver, der normalt ligger udenfor en skrivende journalilists
arbejdsområder.
Desuden drøftes løbende andre emner som målgrupper, planlægning af emner og
serier, nyhedskriterier, forholdet til kilderne, kildekritik og kildepleje,
forholdet mellem overskrift og artiklens indhold, idéudvikling, research,
vinkling af stoffet mv. Alt dette sker som led i en løbende daglig proces
eller via møder - enten med den enkelte praktikant eller som led i møder for
redaktionen.
FYSISK PLACERING: Praktiktiden afvikles på Midtjyllands Avis hovedredaktion
i Silkeborg, hvor praktikanten i udgangspunktet er tilknyttet
Silkeborg-redaktionen. Den består af 12 medarbejdere. Hvis praktikanten

ønsker det, kan perioder i redaktionssekretariatet, på sportsredaktionen
eller en lokalredaktion indlægges som en del af uddannelsen. Praktikanten
placeres fysisk sammen med en uddannet medarbejder. Den studerende overlades
således ikke til sig selv, idet der desuden er udnævnt en
praktikantvejleder. Dertil kommer daglig coaching af redaktionssekretærer og
lederen af Silkeborg-redaktionen.
INTRODUKTION TIL PRAKTIKOPHOLDET: Når praktikanten starter, introduceres den
studerende ikke kun til redaktionen, men til alle afdelinger i virksomheden.
Praktikanten får således et indblik i arbejdet i afdelinger som
distributionsafdelingen, annonceafdelingen, it-afdelingen, fotoafdelingen,
receptionen mv.
Formålet med dette er ikke kun at lære de nye kolleger at kende, men også at
få en fornemmelse for, hvordan de enkelte afdelinger er afhængige af
hinanden, idet et bladhus skal fungere som en »velsmurt maskine«, hvis
praktikantens artikel skal nå frem til læserne.
Ved praktikopholdets start udleveres diverse interne håndbøger og regelsæt,
ligesom den studerende introduceres til intranet, e-mail osv., så
praktikanten hurtigt kan finde ind i en hverdag sammen med de fastansatte.
Ansvaret for alt dette påhviler praktikantvejlederen og lederen af
Silkeborg-redaktionen.
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