Uddannelsesplan for praktikanter på Politiken
marts 2007
Dagbladet Politiken har i dag 21 journalistpraktikanter og 3
fotojournalistpraktikanter

Praktikantvejlederne har et generelt og overordnet ansvar for vejledning af
praktikanterne.
Derudover er praktikanten, når han/hun starter på en ny redaktion, tilknyttet én
bestemt journalist - en intro-vejleder - i den første måned. Praktikanten er også
fysisk placeret på et kontor sammen med uddannede medarbejdere, der løbende
giver støtte og vejledning.
Praktikanten vil i løbet af de op til 18 måneders praktik stifte bekendtskab med
stort set alle journalistiske genrer: Nyheder, features, dybdeborende artikler, noter
m.v. Dels anvendes metoderne på alle redaktioner, dels skifter praktikanten
mellem husets forskellige afdelinger.
De første dage - typisk tre-fire - af praktikforløbet er helliget introduktion. Tilrettelagt
af de senest ankomne praktikanter, som har den tydeligste erindring om deres
ankomst til huset og derfor også de bedste idéer til, hvad der kan gøres bedre.
Introduktionen består i, at de nye indføres i husets mange funktioner og hilser på
centrale medarbejdere. Som et led i introduktionsplanen kommer praktikanten
også ud på den redaktion, hvor vedkommende skal starte - og skriver den første
historie.
Både ledelse og praktikvejledere (Bo Søndergaard og Trine Lundager) indgår i
forløbet, og praktikanterne - de til enhver tid nuværende - reviderer hvert halve år
en omfattende praktikanthåndbog, som de nye praktikanter får tilsendt i god tid,
inden de starter.
Efterkritik og coaching foregår løbende gennem hele perioden.
Med jævne mellemrum samles praktikantens artikler sammen og gennemgås af
redaktøren eller anden, der er betroet opgaven, på redaktionen.
Redaktionerne holder også daglige redaktionsmøder - i princippet mest om
morgendagens avis - men på møderne er der også plads til efterkritik.
Når praktikanten afslutter sit forløb på en redaktion, bliver der afsat tid af redaktøren
til en længere evalueringssamtale med ham/hende.

Praktikanterne samles en gang om ugen til praktikantmøde med efterkritik som et
af hovedelementerne. Til møderne inviteres gæster ude- eller indefra, som står for
efterkritikken af konkrete artikler fra praktikant-hænder.
Med venlig hilsen
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