TV 2/Fyn har ry for at være et rigtig godt praktiksted. Det har vi, fordi vores praktikanter får lov at
arbejde. De får lov at lære. De får udviklet sig som journalister og de får ikke lov at gemme sig.
Praktikanterne får de gode opgaver, de svære opgaver og de mere rutineprægede opgaver.
Og vores erfaring siger os, at journalistpraktikanter fra TV 2/Fyn er særdeles værdsatte hos andre tvstationer og produktionsselskaber, når praktikanterne efter endt uddannelse søger videre.

TV 2/FYNs praktikantforløb er lige nu (marts 2014) opdelt i 6-måneders
moduler.
1) De første seks måneder er du all-round nyhedsjournalist med fokus på
de dagsordensættende og debatskabende nyheder. Du vil også få
introduktion og oplæring til VJ-genren.
2) Herefter kommer du i en fagredaktion de næste seks måneder.
3) Hvis du har et praktikantforløb på 18 måneder vil du i det sidste halve år
skifte til en ny fagredaktion. Fagredaktionerne er lige nu: Kultur; Politik;
og Fyn Live

Starten: I de første seks måneder skal praktikanten producere nyheder. Typisk
morgen til aften-indslag. Den første måned af praktikforløbet er tilrettelagt
sådan, at praktikanten får kørt en nyhedsrutine ind. De første 14 dage er
praktikanten ”føl”, men tager i løbet af få dage selv over og bliver den
styrende journalist. I den periode bliver praktikanten også sat ind i de første
tekniske systemer.
De næste 14 dage vil praktikanten blive sat sammen med en anden praktikant,
og de skal nu som makkerpar arbejde på de enkelte nyhedshistorier.

Nyheder

Praktikanten arbejder nu på samme måde som en uddannet journalist. Men den daglige redaktør,
nyhedschefen og vagtplanlæggeren vil naturligvis tage hensyn til, at du er praktikant.

Praktikanten bliver hver dag koblet sammen med en fotograf. De udgør det
team, der skal producere og redigere et af dagens nyhedsindslag. Dagen
starter med ideudvikling på redaktionsmødet, og herefter går praktikant og
fotograf i gang med research og produktion. Holdet kører ud og producerer, og
vender derefter tilbage til tv-stationen i Odense, hvor praktikanten skriver
manus og klipper indslaget. Dagens redaktør er coach, og hjælper praktikanten
hele vejen igennem dagen. En typisk arbejdsdag er 9-10 timer.
En nyhedsvagt kan dog godt komme til at se anderledes ud. I dag sender TV
2/Fyn nyheder klokken 12.10, 17.10, 18.15, 19.30 og 22.20, så praktikanten
vil også opleve, at der skal produceres til andre tidspunkter end ”de
traditionelle” aftenudsendelser.
TV 2/Fyn vil i løbet af 2014 lave endnu flere nyheder på vores egen kanal. Det
vil også give nye muligheder for vores praktikanter.

VJ: Du får oplæring, så du kan arbejde som VJ. Det vil sige ”én person – ét
kamera”. På TV 2/Fyn bruges VJs både i den daglige nyhedsproduktion og i
fagredaktionerne.
Redigering: Alle praktikanter på TV 2/Fyn vil få et kursus i at redigere. Det
forventes at praktikanten lærer at redigere selv.

Fagredaktionerne
Efter seks måneder på nyheder skifter du til en fagredaktion. På TV 2/FYN er
der lige nu tre fagområder for praktikanterne: Kultur, Politik og ”Live team”.

Kultur:

Redaktionen består af 4-6 medarbejdere, der dels laver et ugentligt magasinprogram og dels leverer nyhedsindslag. Det er meget op til redaktionen selv at
tilrettelægge og fordele opgaverne. Som praktikant vil du både være med til
tilrettelæggelse af magasin-programmet og til at producere indslag til
magasinprogrammet og de daglige nyheder. Du vil både arbejde sammen med
en fotograf og selv lave indslag som VJ.

Politik:

Redaktionen består af 4-6 medarbejdere, der producerer nyhedsindslag samt
input til nyheder i løbet af ugen. Det er meget op til redaktionen selv at
tilrettelægge og fordele opgaverne. Som praktikant vil du både være med til
tilrettelæggelse af debatprogrammet og levere indslag til de daglige nyheder.
Du vil lave en del indslag som VJ.

Fyn Live:

Består af tre værter, to fotografer og en bemandet SNG-vogn. Dette er
redaktionen, der laver længere LIVE-udsendelser i løbet af dagen. Det kan
være ”breaking news” men ofte vil mindre også kunne gøre det. Fx
arrangementer eller begivenheder, der skal have et særligt fokus. Live team
sender typisk LIVE i 30-60 minutter i træk.

Udover nyheder og fagredaktioner har TV 2/FYN også websitet: tv2fyn.dk
Her kan der også være muligheder for dig som praktikant. Det vil dog være
efter en nærmere aftale.
SNG: Praktikanten kan også opleve, at blive sendt ud på SNG, altså live-tv, i
forbindelse med nyheder.

Vejleder og praktikantdage:
Der er tilknyttet én fast vejleder til praktikanterne. Det er vejlederens opgave
at sørge for, at praktikanten får en god praktiktid, og at de forskellige
funktioner og muligheder praktikanten bliver stillet i udsigt, også bliver tilbudt.
Dette sker i samarbejde med redaktionschefen, som er praktikanternes chef.
Vejleder og redaktionschef ansætter praktikanterne. Praktikanten kan bruge
vejlederen til at ”læsse af” på og til at søge hjælp og råd i praktiktiden.
Derudover er det vejlederens opgave at tilrettelægge den månedlige
praktikantdag som ofte holdes sammen med TV 2/FYNs FTP elever. Her kan
indholdet variere og dagene må meget gerne tilrettelægges med råd, gode
idéer og inputs fra praktikanterne selv. Der vil være en del fokus på efterkritik
af praktikanternes indslag ligesom der også lægges stor vægt på ”løs snak
udenfor referat”, hvor praktikant-jobbets glæder, sorger, frustrationer o. lign

kan luftes og diskuteres. Der arrangeres også ture til Christiansborg og til
andre relevante virksomheder, og der holdes øvelser og inviteres gæster.
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