Generel uddannelsesplan for Roskilde Avis

Overordnet målsætning:
I løbet af praktiktiden på Roskilde Avis lærer man, hvad det vil sige at bedrive
lokaljournalistik i bredeste forstand. Vigtigst er dog nyhederne.
Roskilde Avis er et stærkt nyhedsmedie, som udkommer to gange om ugen til 65.000
husstande og alle hverdage på vores netavis roskildeavis.dk.Vi er en af landets største og
bedste lokalaviser, og gennem de seneste fire år har vi hvert år bevist vores værd ved at
hjemtage en Ugeavisernes Årspris. Senest i kategorien feature, men også i kategorierne
Nyheder og Redaktionelle Ideer og Initiativer er vi blevet belønnet for vores arbejde med
priser. Online er blevet et vigtigt satsningsområde for Roskilde Avis, og vi har hver uge
mange tusinde læsere på roskildeavis.dk.
Lokale nyheder er det, som redaktionen lægger størst vægt på. Det vigtigste, vi ønsker at lære
vore praktikanter, er at opsøge, genkende og skrive den gode lokale nyhedshistorie, som
sætter dagsordenen og er det, hele byen taler om, når avisen er på gaden. Kan historien
ydermere trække et par citater i regionale eller landsdækkkende medier, er lykken gjort. Vi er
bevidste om vores placering i den journalistiske fødekæde og sætter en ære i at opdyrke gode
lokale historier, som også fanger større mediers interesse. Vi citeres af større medier mere
end 50 gange om året.
For at være en god lokaljournalist skal man også kunne ideudvikle, prioritere sin tid,
overholde en deadline, skrive korrekt og være god til at tale med folk. Så det skal man også
lære hos os.

Praktiktidens tilrettelæggelse:
Praktiktiden er seks måneder. I løbet af den periode kommer praktikanten hele vejen rundt
om alle avisens genrer og emneområder. Der er i meget stor udstrækning mulighed for selv at
præge, hvilke stofområder, man ønsker at beskæftige sig særligt med.
Indholdsmæssigt dækker Roskilde Avis alt fra sport, politik, erhverv og kultur til
butiksåbninger, pressemøder, retssager og politistof. Af faste stofområder i avisen har vi
foruden nyhederne og de gode lokale historier også læserbreve, bolig, motor, navne og
livsstil. Disse opgaver er fordelt mellem journalisterne, og praktikanten vil som sådan ikke få
berøring med disse, med mindre man ønsker det. Vi udgiver også en erhvervsavis hver 14.
dag, så der vil være rig lejlighed til at dyrke det lokale erhvervsliv. I løbet af praktikperioden
forventes praktikanten at bidrage med to mindre temaer til ErhvervsAvisen, som
tilrettelægges og ideudvikles sammen med den øvrige redaktion. Hvis man har interesse for
lokalpolitik, kan man komme med til byrådsmøderne, eller vi kan tale om muligheden for, at
man i perioden får lov at dække et af de mindre politiske udvalg. Udvalgene er til daglig
fordelt mellem journalister og redaktør.

Genremæssigt skal praktikanten lære at beherske alt fra noten og den korte skarpe nyhed til
længere interviews, reportager og portrætter. Der vil også blive lejlighed til at redigere
pressemeddelelser. Kernekompetencerne fra praktikudvalget fungerer som vejledende for
praktikanten gennem opholdet.
På Roskilde Avis dækker praktikanten politi og retsstoffet med støtte fra de øvrige
journalister og redaktøren. Praktikanten mødes som regel med politiets pressemand hver
mandag formiddag for at samle op på weekendens begivenheder. Onsdag eftermiddag er der
pressemøde i Retten i Roskilde, hvor næste uges retssager bliver gennemgået. Dette er også
en praktikantopgave. Vi tilstræber, at praktikanten i løbet af praktiktiden får lejlighed til at
dække minimum en lokal retssag.
Praktikanten indgår på lige fod i redaktionen og vil arbejde i samme rytme som kollegerne.
Det vil sige deadline tirsdag og torsdag eftermiddag samt hver 2. mandag til erhvervsavisen.
Der er redaktionsmøder mandag og onsdag kl. 12. I løbet af praktikperioden vil
arbejdsmængden og kompleksiteten af opgaverne gradvist blive øget. Praktikanten må dog
forvente, at denne fra dag et skal kunne håndtere flere historier samtidig og vil arbejde under
tidspres, da praktikanten i større eller mindre omfang og efter aftale forventes at bidrage til
hver eneste udgave af aviserne.
Praktikforløbet ønskes afsluttet med en artikelserie om et emne, som praktikanten selv finder
på. Det prioriteres, at praktikanten kan bruge en stor del af sin tid i den afsluttende fase på at
lave artikelserien.

Introduktion af nye praktikanter:
Ca. en til to uger før praktiktidens start deltager praktikanten i et redaktionsmøde for at hilse
på redaktionen, som bliver de tætteste kolleger under praktiktiden. Redaktionen består af en
redaktør, tre journalister og en pressefotograf. Derudover har husets produktionschef plads på
redaktionen, som han indgår i tæt samspil med.
Redaktøren har ansvaret for introduktion af praktikanten, som på første arbejdsdag bliver
taget en tur med rundt i huset for at hilse på kollegerne. Om eftermiddagen tager praktikant
og redaktør en længere snak om arbejdsrutiner, avisens karakter og målsætninger for
praktikopholdet. Praktikanten får til opgave at udfylde en individuel uddannelsesplan. Efter
den første uge holder redaktør og praktikant møde, hvor uddannelsesplanen aftales og skrives
ned. Desuden samles op på den første uges indtryk.
Redaktionen sidder i et stort lokale, og praktikanten sidder vis a vis med en journalist. Denne
og de øvrige kolleger vil løbende hjælpe med vejledning omkring brug af vores IT-systemer,
som leveres af Politikens Lokalaviser. Praktikanten kan altid løbende spørge både redaktør og
øvrige kolleger til råds ang. udformning af artikler, vinkling, brug af kilder, mm. Vi gør os
umage for, at praktikanten kommer i ilden fra dag et. Som regel er der den første uge planlagt
et par arrangementer, pressemøder ell. lign, som praktikanten skal dække. Der sættes stor pris
på, at praktikanten i løbet af praktiktiden formår at komme med egne ideer, men ellers får

praktikanten udstukket opgaver på redaktionsmøderne, så man skal ikke frygte at komme til
at sidde med hænderne i skødet.

Vejledningen af praktikanterne:
Redaktøren er praktikvejleder både overordnet og til hverdag. Det tilstræbes, at der i starten
holdes praktiksamtale hver 14. dag. Efter ca. 3 måneder (halvvejs) bliver der holdt møde en
gang om måneden.
Praktikanten får løbende en hurtig feedback på arbejdet fra redaktøren i form af uddybende
og opklarende spørgsmål både ang. indhold og fremstilling. Praktikanten vil løbende få
feedback på retstavning, tegnsætning og avisens skriveregler i det omfang, det er nødvendigt.
I starten tilbydes praktikanten, at praktikvejlederen læser ekstra grundigt på en eller flere
artikler, og der gives konkret og grundigt feedback på disse. Praktikanten skal selv vælge
artiklerne. Praktikantvejlederen laver som sådan ikke en dagsorden til møderne, men tager de
emner op, der vurderes som relevante og aktuelle. Praktikanten må meget gerne være
dagsordenssættende ved møderne. Møderne indledes med en snak om, hvordan praktikanten
trives og afsluttes med en dialog om, hvordan praktikantvejlederen gerne ser den umiddelbare
udvikling i ugerne fremover. Halvvejs i forløbet bliver der foretaget en midtvejsevaluering,
hvor vi ser på, hvilke ting i uddannelsesplanen praktikanten allerede behersker, og hvilke ting
der skal arbejdes med i den sidste del af praktiktiden. Praktiksamtalerne foregår i en uformel
og afslappet atmosfære. Møderne kan også lejlighedsvis bruges til ideudvikling.

Særlige lokale forhold:
Roskilde Avis beskæftiger sig med Roskilde og omegn. Historierne skal have en lokal
forankring. Det redaktionelle dækningsområde er lig med udgivelsesområdet. Der er ikke
bopælspligt.
Roskilde Mediecenter K/S er ejet ligeligt af Dagbladet/Frederiksborg Amtsavis og Politikens
Lokalaviser. Det er en sund virksomhed, som beskæftiger 25 medarbejdere og har tilknyttet
en håndfuld freelancere.
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