Uddannelsesplan, Sporten.dk
På Sporten.dk får du alle udfoldelsesmulighederne på redaktionen. De
muligheder, der kan gøre dig til en medarbejder, som vil være i spil til job på stort
set alle platforme.
Vi beskæftiger os med sport. Men sport kan dækkes på et hav af måder, og hos
os kan du prøve stort set alle: til den tabloide avis, til morgenavisen, til
gratisavisen, til nettet og til tv. Med andre ord – vi gør dig multimedial i en
foranderlig tid. Vi lærer dig at spidsvinkle, at overskue større journalistiske
komplekser, at udtrykke dig til flere medier og giver dig en af landets største
sportsredaktioner som opbakning.
Vi sætter pris på praktikanter, vi stiller krav til praktikanter, men giver til gengæld
store udfoldelsesmuligheder.
For studerende fra DJH kan der laves aftale om, at du efter 12 måneder på
Sporten.dk kan lave aftale om at tilbringe de resterende seks måneder på en
eller to af hovedavisens redaktioner. Såfremt en SDU-studerende eller Rucstuderende ønsker tre måneder på hovedavisen i stedet for 12 fulde måneder på
sporten, er det også en mulighed.
Den første tid:
Vi ved, at det er en stor omvæltning at komme i praktik. Du er spændt, nervøs og
ivrig efter at komme i gang. Vi tager hensyn til alle de følelser, og sørger for, at vi
giver dig en kort, intensiv indkøring, så du kan komme i gang og få dit navn i
spalterne.
Den første uge går en række praktiske ting, hvor din praktikantvejleder bliver din
følgesvend.
Du møder praktikanterne på B.T., som du vil få en del at gøre med.
Du lærer systemerne til avisproduktion og nettet at kende.
Du får en rundvisning, så du føler dig hjemme i et af landets største
mediehuse, og så du ved, hvem du skal henvende dig, hvis computeren ikke
virker, dit nøglekort giver problemer eller alt muligt andet.
Der holdes oplæg, som forklarer forskellen på de mange målgrupper, de
forskellige platforme har.
Vi laver en ”ønskeliste” med baggrund i dine forhåbninger, så vi opstiller
nogle krav, begge parter kan stå inde for.
Generelt:
Der er en generel efterkritik af al journalistisk produktion, men vi sørger
naturligvis også for, at der er en mere målrettet efterkritik af praktikanter. Din
praktikantvejleder vil på månedlig basis – eller oftere, hvis nødvendigt - tage dig
og dine medpraktikanter ud af huset, hvor I gennemgår en række udvalgte
artikler, så du bliver klogere på, hvad der fungerer og ikke fungerer.
Din praktikantvejleder bliver også din fortrolige på redaktionen. Det er ham, du
går til, når du er i tvivl eller bare har brug for at vende nogle tanker.
Der vil også være deciderede praktikantdage, der i stort omfang vil foregå
sammen med praktikanter på B.T. Det kan være besøg hos spindoktorer,
foredrag fra journalistiske kapaciteter og dage med mere praktisk indhold – som
eksempelvis at lære at søge aktindsigt.
Der vil også være en udlandstur, hvor man søger inspiration hos andre medier.
Turene er de senere år gået til Madrid, Berlin og Irland.
Din hverdag:
Sporten.dk er en alsidig butik og det afspejler vores praktikforløb også. Den
normale arbejdstid er 9-16.30 på hverdage, men du skal påregne, at der bliver

aftenarbejde og en del weekendarbejde, da det er i de tidsrum, sportens
begivenheder finder sted.
Vi forsøger at skabe nogle længerevarende forløb, så du i en uge har fokus på
nettet, den næste indgår i den daglige nyhedsdækning til avisen og ugen efter
kan kaste dig over et projekt, der kræver mere tid.
På sporten.dk kaster vi gerne praktikanter ud på dybt vand, og derfor er målet, at
du i løbet af kort tid fungerer på lige fod med de øvrige ansatte. Det gælder
dækning af kampe, udsendelser og den almindelige nyhedsjagt.
Du har også mulighed for at prøve kræfter med web-tv på mere indgående vis.
Det samme gælder en redigerende funktion, da sporten.dk har eget
redaktionssekretariat, hvor siderne til B.T., Berlingske Tidende og Urban bliver
produceret.
Om os:
Berlingske Media samlede for et år siden sportsredaktionerne på B.T., Berlingske
Tidende og Urban i en samlet sportsvertikal, der leverer sportsnyheder til alle
nævnte aviser. Hertil kommer et samarbejde med en række regional- og
lokalaviser. Ved sammenlægningen lancerede man ligeledes sporten.dk, der i
dag er Danmarks største sportssite. Berlingske Medias Sportsvertikal
beskæftiger omkring 30 journalister og er en af landets største sportsredaktioner.
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