Generel Uddannelsesplan for praktikanter hos Reuters
Reuters er verdens største nyhedsbureau og en førende leverandør af erhvervsnyheder.
Praktikanter hos Reuters i København tilbydes en uddannelse, der fokuserer på danske
erhvervsnyheder, og hvor der desuden er mulighed for at prøve kræfter med at skrive
på engelsk til et internationalt publikum.

Reuters Danmark
Journalistpraktikanten bliver en del af et hold på 9 journalister, der især skriver
erhvervsnyheder om danske selskaber, makroøkonomiske historier og politiske
historier. De danske journalister arbejder tæt sammen med Reuters’ to udenlandske
korrespondenter, der skriver generelle nyheder om Danmark på engelsk og dækker de
største erhvervshistorier.

Thompson Reuters
Reuters er netop blevet købt af canadiske Thompson, der sælger it-systemer og
nyheder. Journalistik er efterhånden kun en lille del af Reuters. Salg af finansielle
analyseværktøjer og handelssystemer står for størstedelen af koncernens omsætning.
Fremadrettet er den journalistiske målsætning at levere stadig flere solohistorier samt
at fastholde en uafhængig og saglig dækning af store nyheder.
Som praktikant bliver du en del af vores verdensomspændende medie-netværk med
2.400 journalister inden for tekst, foto og tv. Du får også mulighed for at hjælpe vore
to internationale korrespondenter i dækningen af større almene nyheder, politik, sport
m.v. på engelsk.

Målsætning:
Reuters sigter på, at en færdiguddannet praktikant har fået en bred journalistisk
uddannelse, med blik for stærke nyheder og med evnen og lysten til at lave interviews
og analytiske baggrundsartikler.
Vi forventer, at en færdiguddannet praktikant er blevet bedre til at:
- Skrive danske erhvervsnyheder hurtigt og præcist. Være først med nyhederne,
og følge dem til dørs med kommentarer fra ledelse, eksperter og alle andre,
der kan føre nyhederne videre og sætte dem i perspektiv med nye vinkler.
- Interviewe danske erhvervsledere og andre kilder, der er interessante for
Reuters, og omsætte det til præcist skrevne interviews.
- Skrive aktuelle baggrundsartikler om virksomheder, dansk økonomi,
finansielle markeder og økonomisk politik.
- Vurdere og sortere den strøm af nyheder, der dagligt passerer en finansiel
nyhedsredaktion.
- Kende de grundlæggende Reuters-principper, der bl.a. betyder, at der henvises
mere til kilder og tilstræbes en større grad af objektivitet end hos andre medier
i Danmark.
- Har skrevet flere artikler på engelsk og har hjulpet vores to internationale
journalister med at dække større almene nyheder om politik, sport, kultur m.v.
på engelsk.
- Har tilbragt mindst en uge og gerne mere på vores Christiansborg-redaktion.

Tilrettelæggelse
Praktikanten udarbejder sammen med praktikvejlederen og redaktionschefen en
personlig uddannelsesplan med udgangspunkt i punkterne nedenfor. Listen beskriver
et uddannelsesforløb, hvor praktikanten i løbet af det første halvår uddannes til at
indgå i redaktionen med samme arbejdsopgaver og ansvar som de øvrige journalister
hos Reuters. Praktikanten får i løbet af de første par uger sit eget stofområde.
Praktikanten får løbende feedback for sit arbejde. Der afholdes vejledermøder hver 2.
måned.
1. uge:
Introduktion på redaktionen i København.
Introduktion til skrivesystemer, redaktionel politik og gennemgang af online-kurser
beskrevet nedenfor.
1. måned:
Fokus på nyheder og hurtige kommentarer.
Dækning af regnskaber, hurtige interviews.
1. halvår:
Temaartikler.
En uge på Christiansborg med Reuters’ politiske journalist.
Interviews med nøglepersoner indenfor et stofområde.
Artikler på engelsk, der kan blive trykt i de største internationale aviser.

Online-kurser, første uge hos Reuters
Alle journalister og praktikanter, der starter hos Reuters, skal gennemgå en række
web-kurser og læse forskellige manualer og håndbøger om, hvordan vi arbejder hos
Reuters. Nedenfor en oversigt på engelsk over de vigtigste:
Overview of editorial operations
Who do we write for?
Read Reuters values, the Reuters Trust Principles and the Reuters Code of Conduct
for the ethical framework of all we do.
Writing stories
See the Editorial Operations Manual sections on:
Reporting and Writing Basics
Sources and sourcing
Breaking News – The Story Drill
Filing Your Story to the Desk
Story Formats
By The Numbers – Handling Figures
covering difficult stories
Legal dangers

Read the legal section in Sources and Sourcing and the full legal dangers guide,
especially sections on defamation, contempt, copyright, injunctions, data protection,
market abuse and legal fallacies.
Read the sections on journalist safety and dangerous situations.
Resources
Editorial Operations Manual
Editorial Reference Unit
Style Guide
Reuters Glossary of financial and economic terms
Global Employee Directory
Editorial Learning

