Uddannelsesplan for journalistpraktikanter på TV2/Lorry.
(September 2008)
TV2/Lorry er en regional nyhedsstation. Den daglige nyhedsproduktion er omdrejningspunktet i
hele uddannelsesperioden for praktikanter på TV2/Lorry. Af samme grund er praktikanter på
TV2/Lorry en væsentlig og vigtig del af nyhedsproduktionen.
Når praktikanten har gennemgået den nødvendige oplæring, arbejder praktikanten stort set på lige
vilkår med de uddannede journalister.
TV2/Lorry har en praktikantvejleder. Vejlederen har praktisk og indholdsmæssigt ansvar for
praktikantdagene. Hver praktikant har som udgangspunkt én praktikantdag hver anden måned.
Praktikantdagen gennemføres med nødvendig hensyntagen til stationens forpligtelser og forhold
som f.eks. ferieperioder og lign.
Praktikantdagene indeholder obligatorisk fælles efterkritik af praktikanternes egne produktioner.
Desuden bruges praktikantdagene til almen faglig udvikling eller besøg på relevante medier, hos
offentlige myndigheder og lignende.
Vejlederen er også specielt forpligtet til at have kontakt med praktikanterne i deres faglige hverdag
på stationen i samarbejde med den praktikantansvarlige redaktionschef.
Udover daglig nyhedsproduktion, der omfatter nyhedsindslag, features og telegramstof, deltager
praktikanterne også i TV2/Lorrys produktion af sommerprogrammer. Hvis der udskrives
kommunal- eller folketingsvalg i praktikantens uddannelsesperiode, deltager praktikanten i
stationens valgdækning efter formåen, udvikling og erfaring.
Husets praktikanter kan - eventuelt og om muligt - få mulighed for at gennemføre et journalistisk
projekt eller få et ophold på redaktionen bag stationens formiddagsprogram Brunch.
Uddannelsesplanen indeholder de funktioner, som praktikanter på TV2/Lorry - om muligt - kan
komme igennem i uddannelsesperioden ud over nyhedsproduktion. Uddannelsesplanen skal med
andre ord ses som en ramme for praktikperioden. Rækkefølgen kan ændres, ligesom indholdet af
uddannelsesplanen kan det, når der sker væsentlige ændringer i stationens overordnede forhold.
I så fald bliver den reviderede uddannelsesplan automatisk sendt til DJH.
Uddannelsesforløb for journalistpraktikanter på TV2/Lorry:
Praktikantperioden er på halvandet år (18 måneder).
Praktikanterne gennemgår som hovedregel følgende forløb:
Introduktionsperiode:
Introduktion til arbejdspladsen og mediet: Praktikanten får instruktion i betjening af vores digitale
redaktionelle system, redigeringsprogram og andre relevante tekniske systemer på stationen.
Praktikantvejlederen giver indblik i TV2/Lorrys daglige nyhedsproduktion, dvs. introduktion til det
klassiske nyhedsindslag, reportage, feature og telegramproduktion herunder overordnede principper
for stationens redaktionelle prioritering og hvad stationen i øvrigt lægger vægt på og betragter som
sit særkende i den daglige nyhedsproduktion.

Praktikanten bliver præsenteret for de redaktionelle rutiner og arbejdsgange.
De første uger kommer nye praktikanter med som ”føl” hovedsageligt hos uddannede journalister.
Lidt efter lidt, alt efter praktikantens kunnen, overtager praktikanten produktionen af indslaget,
samtidig med, at den tilknyttede reporter fungerer som supervisor. Efterhånden bliver praktikanten
alene ansvarlig for produktionen af indslag. I den første periode følger jourhavende redaktør
praktikanterne tæt på nyheds-desken. Blandt andet i form af manuspleje.
En praktikant kan om muligt få en ekstra følvagt, typisk et par måneder henne i
uddannelsesforløbets første periode, såfremt der er opstået behov for ekstraordinær supervision.
Stationen sørger for nødvendig og professionel speaktræning. Stationens direktør eller den
praktikantansvarlige redaktionschef afgør, hvornår en ny praktikant er speakmæssigt flyvefærdig.
1. periode:
De første seks måneder tilbringer praktikanten hovedsageligt på nyheds-desken, hvor den
uddannelsesmæssige vægt bliver lagt på nyhedsvinkling og opbygning af det klassiske
nyhedsindslag, reportage samt telegramproduktion. Samtidig får praktikanten også indsigt i
stationens geografiske sendeområde, redaktionelle prioritering m.v.
Praktikanten lærer at redigere eget telegramstof.
2. periode:
I anden uddannelsesperiode er praktikanten mere selvkørende. Her forventes det, at praktikanten
kan arbejde selvstændigt i den daglige nyhedsproduktion understøttet af husets redaktører,
praktikantvejleder og redaktionschefer. Fagligt udbygges kendskabet til de forskellige genrer i
nyhedsproduktionen: Baggrundshistorien, portrættet, opfølgende historier, idéudvikling m.m.
Praktikanten kan efter formåen redigere sit eget nyhedsindslag. Praktikanten introduceres i denne
periode også til features og anspores til at afprøve forskellige genrer.
Der arrangeres normalt et praktikant-SNG-kursus i forbindelse med en praktikdag. Det fremkomne
materiale bruges samtidig til en bedømmelse af hvorvidt den enkelte praktikant har forudsætninger
for at virke som SNG-journalist i uddannelsesforløbet.
I enkelte tilfælde kan der også blive tale om deltagelse i ad hoc-nedsatte journalistiske
projektgrupper, typisk i parløb med en uddannet kollega.
3. periode:
I tredje uddannelsesperiode fungerer praktikanten stort set som færdig TV-reporter på den måde, at
praktikanten - på lige vilkår med de uddannede journalister – kan byde ind på hele stationens TVproduktion.
Det er i denne periode praktikanten senest får et DV-kursus og efterfølgende laver DV-producerede
indslag, med henblik på at de bliver sendt i stationens nyhedsudsendelser.
Desuden kan praktikanten i slutningen af perioden få mulighed for, selvstændigt eller i samarbejde
med en anden praktikant, at lave f.eks. et journalistisk mere dybdeborende projekt af kortere
varighed eller en tematisk serie alt efter hvad praktikanten kommer med af idéer og hvad der passer
ind i stationens koncept, produktionsbetingelser og redaktionelle satsninger på det tidspunkt.

Generelt for hele uddannelsesforløbet:
Efterkritikken i det daglige varetages af den jourhavende nyhedsredaktør på følgende måde:
Idéudvikling/brainstorming på dagens redaktionsmøde samt løbende supervision i løbet af dagens
produktion. Gennemgang af manus/indslagsopbygning før redigering samt efterkritik af dagens
program og dets indslag.
Stationens redaktionelle ledelse udkommer som hovedregel med en elektronisk efterkritik af dagens
program. Denne efterkritik omfatter normalt indslag i dagens 19:30-nyheder.
Hver anden måned får praktikanterne individuel efterkritik af enkelte indslag på de fælles
praktikantdage. Derudover er det muligt at få en jævnlig individuel efterkritik af indslag hos både
praktikantvejleder og redaktionschefer. TV2/Lorry har desuden en frivillig, kollegial ordning, hvor
en uddannet kollega har særligt fokus på én praktikant i hele dennes tid på stationen.
Vejledning og coaching: Journalistisk foretages den daglige vejledning og coaching af jourhavende
redaktør, featureredaktør, uddannede kolleger og stationens redaktionelle ledelse.
Billedtænkning og løbende vejledning i den tekniske produktion af indslag foregår i samarbejde
med fotografer, redigeringsteknikere og øvrige i den producerende medarbejderstab.
Udviklingssamtaler: Alle praktikanter bliver tilbudt en individuel og grundig midtvejssamtale.
Alle praktikanter bliver også tilbudt en individuel og grundig afsluttende samtale.
Disse samtaler varetages af den praktikantansvarlige redaktionschef.
Discipliner som praktikanter på TV2/Lorry skal igennem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduktionsforløb med udgangspunkt i nyhedsproduktion
Produktion af nyheder, reportage, feature og telegramstof
Rutine i interviewteknik
Rutine i coaching/samarbejde med den tekniske stab
Rutine i manusskrivning og brug af fortælletekniske virkemidler
Brug af grafik
Speaktræning
Redigering af telegramstof
Introduktion til DV og produktion af DV-indslag

Discipliner som praktikanter på TV2/Lorry KAN komme igennem alt efter praktikantens egne
ønsker og kunnen samt stationens aktuelle redaktionelle og produktionsmæssige betingelser:
•
•
•
•

Redigering af egne nyhedsindslag
Introduktion til SNG på praktikantdag
Korterevarende journalistisk projektarbejde
Korterevarende ophold på Brunch-redaktion
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