Uddannelsesplan for journalistpraktikanter i Miljøstyrelsen
Som journalistpraktikant i Miljøstyrelsen vil du blive en del af en dynamisk presseenhed, der
håndterer pressehenvendelser fra både ind- og udland. Vi er en tre journalister og en chef, der vil
sørge for, at du bliver introduceret til området ministerbetjening, presserådgivning og
kommunikation – internt som eksternt. Du vil efter seks måneders praktikophold have et godt
indblik i, hvordan en styrelse under et stort ministerium arbejder og kommunikerer med presse og
offentlighed.
Miljøstyrelsens opgaver har et stort mediefokus. I presseafdelingen bistår vi miljøministeren i
pressesager, der ligger indenfor Miljøstyrelsens område. Vores hovedopgave er dels at hjælpe
miljøministeren med at besvare spørgsmål fra pressen samt at rådgive miljøstyrelsens direktion –
direktør og to vicedirektører – samt medarbejdere og chefer i styrelsen. Som praktikant får du et
godt indblik i miljø- og forbrugerpolitiske sager om alt fra gift i børnetøj og jordforurening til støj
fra virksomheder og vindmøller. I arbejdet for Miljøstyrelsen og ministeren får du kendskab til det
politiske system samt sagsgangene og pressehåndteringen i Miljøministeriet.
Det er et spændende arbejde, hvor du får mulighed for at skrive pressemeddelelser, beredskaber og
hjælpe de ansatte i styrelsen med at formidle komplicerede sager og problemstillinger, så selv din
bedstemor forstår pointen. Dertil kommer opgaver med intern kommunikation – artikler til intranet
mv. Alt sammen giver dig en lang række erfaringer, der kan blive et godt springbræt til et job som
presserådgiver eller kritisk journalist senere i din karriere.
Som praktikant vil du blive involveret i kampagner, du bliver skarp til at vinkle nyheder, og du vil i
løbet af hele praktikperioden være redaktør for det digitale nyhedsbrev MiljøNyt, som du bør
tilmelde dig her: www.miljonyt.dk
Du får selvstændigt ansvar for at prioritere, udvælge og skrive artikler til nyhedsbrevet og til vores
intranet. Som praktikant skal du både skrive artikler og tage billeder til ministeriets intranet,
MiljøIntra.
Den første tid som praktikant
Den første tid som praktikant handler primært om at sætte sig ind i, hvad Miljøstyrelsen beskæftiger
sig med. Du bliver introduceret til dine nye kollegaer, opgaverne samt husets fem enheder, der er
ansvarlig for landbrug, virksomheder (Erhverv), affald og forurening (Jord & Affald),
Miljøteknologi, Kemikalier samt Pesticider & Genteknologi.
Samtidig vil du i den første tid som praktikant begynde at udarbejde nyheder til intranettet og
mst.dk samt besvare henvendelser fra journalister. Du sidder med, når dine kolleger laver
pressemateriale i samarbejde med fagpersonerne i Miljøstyrelsen. Du deltager i kurser, så du forstår,
hvad ministerbetjening er, hvad en offentlig styrelse laver, og hvad Miljøstyrelsen arbejder med af
meget forskellige emner.
En god måde at lære enhedernes mange fagområder på er via den faste åbne/lukke vagt fra 8-17,
hvor du en gang om ugen møder kl. 8 og læser dagens presseklip igennem. De vigtigste historier fra
aviser, tv og radio om ministeren og Miljøstyrelsens fagområder nævnes for direktionen og resten af
kommunikationsafdelingen kl. 8.45 ved morgenmødet. Derefter tjekker du løbende Ritzautelegrammerne i løbet af dagen. Vagten slutter kl. 17.00.
De første to uger har du åbne-/lukkevagter sammen med en kollega – herefter er du klar til selv at
stå for opgaven med at klæde direktionen og dine kollegaer på med dagens pressehistorier.
Ret hurtigt bør du også fastlægge en dato for udsendelsen af den første udgave af det elektroniske
nyhedsbrev MiljøNyt, der skal udkomme en gang om måneden og har godt 12.000 abonnenter.
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Dine kolleger hjælper med ideer til artikler, skriveproces og giver dig løbende efterkritik på
artiklerne til MiljøNyt.
Oversigt over praktikantens mulige opgaver:
 Skrive pressemeddelelser sammen med fagfolk – det lærer man gradvist.
 Skrive ministerberedskaber sammen med fagfolk – det lærer man gradvist.
 Besvare journalisthenvendelser.
 Rådgivning af direktionen og de enkelte afdelinger i Miljøstyrelsen ift. pressesager og
kampagner – fx oplysningskampagner om kemi i kosmetik, korrekt brug af brændeovne eller
kemikalier i nyt tøj: Hvordan skal pressen inddrages? Skal ministeren på banen?
 Åbne og lukke kommunikationsenheden én gang om ugen: Læse presseklip og Ritzau, følge
nyhedsudviklingen i løbet af dagen.
 Deltage i udformningen af husets kampagner. Hvilke reklamebureauer skal vi bruge? Hvor skal
vi annoncere? Hvilke medier ønsker vi at nå?
 Skrive medarbejderportrætter og andre nyheder til intranettet.
 Producere artikler og sætte nyhedsbrevet MiljøNyt op en gang om måneden (12.000
abonnenter).
 Deltage i ugentlige funktionsledermøder i de fem enheder for at holde sig orienteret om
kommende pressesager – god måde at få et godt forhold til chefer og ansatte på.
 Diverse interne kommunikationsopgaver – fx reportage fra et medarbejderarrangement, en
gæsteoptræden, eller vigtig information fra ledelsen til alle
Sammen med praktikantvejlederen vil du udarbejde en individuel uddannelsesplan, hvori det
fremgår, hvordan fordelingen mellem de mange opgaver skal være i løbet af praktiktiden. Vi taler
om, hvilke punkter du mangler at få erfaring indenfor, hvad du kan blive bedre til, hvad du er god til
etc.
Feedback og coaching
Arbejdsopgaverne og arbejdsmængden vil løbende blive tilpasset. Og coaching, vejledning og
efterkritik sker løbende. I det daglige sker opgaveløsning, vejledning og sparring løbende med alle
medarbejderne i kommunikationsteamet alt efter opgaven.
Hver måned tager vi en grundig efterkritik af dine skriftlige produkter. Denne snak bruges også til
at evaluere, hvad du som praktikant har behov og lyst til at lave mere eller mindre af. Efter tre
måneder skal du som nævnt have en midtvejsevaluering med både praktikantvejleder og pressechef.
Praktikantalliancen - særlige praktikantarrangementer
Miljøstyrelsen er medlem af Praktikantalliancen, der organiserer cirka 30 mindre praktiksteder,
fagblade, organisationer og medier. Sammen arrangerer vi cirka 6 fælles praktikantarrangementer i
løbet af året om alt fra kildekritik, lokaljournalistik, nye radiostationer og en årlig rejse til Bruxelles
og EU-parlamentet. Det er klart anbefalingen fra tidligere praktikanter, at du deltager i disse
arrangementer. Her møder du andre praktikanter og får mulighed for at deltage i nogle fede
arrangementer.
Praktikvejlederens rolle
Praktikantvejlederen holder løbende samtaler med dig for at høre, hvordan det går. Løbende
evalueringer tager vejlederen initiativ til. Den første holdes i løbet af de første uger for at
sikre, at du er kommet godt i gang. Praktikanten kan selvfølgelig også selv tage initiativ til en snak
om, hvordan det går.
Praktikantvejleder er: Henrik Hagen Olesen
Du er meget velkommen til at ringe eller skrive, hvis du vil høre mere om Miljøstyrelsen.
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Presseenheden består af:
Henrik Hagen Olesen, Kontorchef, 72 54 45 86 / hha@mst.dk
Mariam R Skovfoged, pressekoordinator marmo@mst.dk
Marie Andergren Andersen, presse- og kommunikationsmedarbejder, malaa@mst.dk
Jakob Volf Møller, presse- og kommunikationsmedarbejder jamvo@mst.dk
Om Miljøstyrelsen Mennesker, miljø og natur er den grønne tråd i Miljøstyrelsens arbejde. Vi
arbejder for at beskytte miljøet bedst muligt og gøre en forskel for både mennesker og natur. Vejen
til et sundt miljø går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi
samarbejder med alle, som har aktier i et godt miljø. Dialog med forbrugere, landbrug og
erhvervsliv er derfor centralt i vores arbejde for at få den grønne dagsorden til at gennemstrømme
samfundet. Med grønne tips, råd, vejledninger og kontrolkampagner gør vi det lettere for den
enkelte og virksomhederne at tage grønt ansvar og give miljøet en hånd.
Miljøstyrelsens vigtigste opgave er, at administrere lovgivningen om miljøbeskyttelse, der skal
sikre ren luft, vand og jord og gode levevilkår for mennesker, dyr og natur. Du kan se mere om
styrelsens enheder på hjemmesiden på www.mst.dk.
Hvis du er interesseret i miljøområdet og overvejer at blive praktikant i Miljøstyrelsen, er det en
god ide at tilmelde sig forskellige nyhedsbreve fra for eksempel Altinget, Mandag Morgen, Ritzau
og fra aktører på miljøområdet som partiernes miljøordførere og organisationer som Danmarks
Naturfredningsforening samt paragraf-20-spørgsmål til miljøministeren via Folketingets
nyhedsbrev. Desuden MiljøNyt: www.miljonyt.dk og abonnement på pressemeddelelser fra
www.mst.dk og www.mim.dk.
Her bor vi
Miljøstyrelsen ligger på kanten af Christianshavn, Strandgade 29. Vi har en god kantine, kajakklub,
massage- og frugtordning, sociale arrangementer og et godt arbejdsklima blandt styrelsens 350
medarbejdere.
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