I praktik på Sporten, 6’eren - uddannelsesplan
Velkommen til et ophold, der vil give dig en masse vigtige journalistiske
erfaringer og oplevelser. Vi er glade for at have fået dig som kollega.
Vores ambition på dine og egne vegne, er, at du så hurtigt som muligt
bliver en jævnbyrdig del af redaktionen, som udfører de samme opgaver
og på samme niveau som dine kolleger.
Det forsøger vi at opnå ved fra start at sætte dig til at bidrage til vores
udsendelser. Du kan føle det som om, du bliver smidt i på dybt vand, men
du finder også hurtigt ud af, at du sagtens kan svømme.
Og naturligvis forventer vi ikke, at du kan det hele fra dag 1. Vi tager
tingene i etaper: dine første bidrag vil være simple opmærkninger og
korte indslag. Når vi og du fornemmer, at du er klar til længere
manuskripter og speaks, sætter vi dig til dét. Og så snart du er flyveklar
til selv at tage på reportageopgaver i såvel ind- som udland, får du lov til
det. Men det er først når dit ophold lakker mod enden, at vi forventer, at
du bidrager med det samme som de ansatte journalister på redaktionen.
Vi tilbyder dig oplæring/videreudvikling i de grundlæggende journalistiske
færdigheder, som du også kender fra skolen. TV-mæssigt vil vi oplære dig
i at speake, skrive manuskripter, tage på reportage og - hvis du ønsker
det - kommentere og tale til kamera. Der vil dog i praktiktiden næppe
kunne blive tale om deciderede værts- eller kommentatorfunktioner.
Din første tid vil du høre en masse nye ord og få en masse opgaver, som
du ikke forstår noget som helst af. TV-sproget ER temmelig indviklet. Men
det skal du ikke lade dig stå ud af. Alle kan lære det, og når formalia er på
plads, kan du lade dit eget talent skinne igennem. Og ingen bliver sure på
dig eller skuffede over dig, hvis du spørger, spørger og atter spørger i din
første tid hos os. Det gjorde vi alle selv i starten. Lad ikke logistiske
udfordringer tage modet fra dig. Vi måler dig på dine journalistiske evner.
Tidligt i forløbet får du undervisning af en professionel talepædagog til
jeres speak. Det er meget vigtigt, da stemmen og indtalingen er et meget
vigtigt element i TV-journalistik.
Når du har luret lidt, skal du så småt i gang med indslagene. De første
bliver nok mest ”hjemmefra”-indslag, hvor vi har arkivbillederne, som skal
bearbejdes og speakes. Det er en meget effektiv øveplads. De vil blive
sendt i vores Premier League-program, hvor meget af din arbejdstid skal
lægges, eller ”Verdens bedste fodbold”.
Mens vi producerer indhold til Premier League-udsendelserne over en
længere periode på flere dage/uger, bliver ”Verdens bedste fodbold” lavet

samme dag, som det sendes. Så der bliver både lejlighed til fordybelse og
til højintensivt arbejde.
Som du nok har bemærket har vi ikke sat tider på, hvornår du skal være
klar til det ene og det andet. Det er svært at sætte dato på. Hvornår er du
klar? Hvornår er du dygtig nok? Det må vi se på hen ad vejen. Men vær
forberedt på, at det nok går lidt hurtigere her på 6’eren end det gør så
mange andre steder. Og det er ikke så dårligt endda.
Som din praktikvejleder bliver det i høj grad Thomas Gravgaard, der
kommer til at stå for din uddannelse. Men alle på stationen er selvfølgelig
klar til at hjælpe med gode råd og svar. Ud over den løbende efterkritik på
de ugentlige redaktionsmøder, vil der nu og da være grundige skriftlige
tilbagemeldinger og et månedigt møde med praktikantvejlederen, hvor I i
fællesskab kigger dine indslag igennem og taler om, hvordan du har det
hos os.
Vores vagtplan udarbejdes uge for uge i forbindelse med tirsdagsmødet.
Her bliver opgaverne fordelt, så vidt muligt i overensstemmelse med jeres
egne ønsker og planer. Det giver god fleksibilitet, men kan også gøre det
vanskeligt for jer at langtidsplanlægge. Så meld ud i god tid, hvis I skal
giftes eller bare gerne vil prøve at se en Premier League-kamp på pubben,
så finder vi ud af det. Vi ved, at der bliver rigeligt med arbejde for dig, og
selv om det ikke kun er dit eget ansvar at sige fra, når det bliver for
meget, så hjælper det. Du skal ikke være bange for at kræve en ekstra
fridag eller to, når det halter. Men vi bestræber os på, at du altid har to
fridage hver uge, og at de så vidt muligt er sammenhængende.
Lønmæssigt får du den løn, der er fastsat fra skolens side. Desuden får du
en avis efter eget valg, lige som du får dækket en del af dine flytteudgifter
både nu og når du skal væk – medmindre du bliver i København i det
sidste halve år af din praktiktid.
Vi håber, at du bliver glade for at være her. Velkommen.

