UDDANNELSESPLAN
for journalistpraktikanter på TV 2/NYHEDERNE
Overordnet målsætning:
TV 2/NYHEDERNE er Danmarks største nyhedsmedie. Det forpligter. Og det præger
praktikforløbet på TV2.
Vi sender over 600 nyhedsminutter om ugen på hovedkanalen og vi går i luften med
ekstraudsendelser, når der er store historier.
Dertil kommer TV 2/NEWS, der sender nyheder 24 timer i døgnet, samt nyheder på radio, nettet,
mobiltelefonen og i busser og tog.
Praktikanterne indgår som fast del i nyhedernes produktion. Der er mulighed for at komme på alle
redaktioner lige fra TV 2/News, morgen-tv og de korte eftermiddagsudenselser til
hovedudsendelserne 19 og 22. Der er også mulighed for at ønske specielle redaktioner som udland,
finans og TV 2´s politiske redaktion på Christiansborg.
Derudover producerer TV 2/NYHEDERNE magasinprogrammet Station 2, hvor praktikanterne
prøver længere produktionsforløb. Og sidst men ikke mindst har vi en unik nyhedsgruppe, hvor der
er mulighed for at prøve kræfter med dybere research og større fortællinger.
TV 2/NYHEDERNE udvikler sig konstant, såvel i formidlingsteknik som på nye platforme.
Alligevel er det de klassiske journalistiske dyder, der er grundpillen på TV 2. Og dem vi lærer
praktikanterne. De kommer herfra i stand til at vinkle hårdt, prioritere knivskarpt og researche i
bund. De vil have produceret både helt korte nyheder og længere magasinhistorier.
Og de vil have lært, at der altid stilles store krav til den gode formidling og det gode håndværk.
Når den samlede praktiktid er veloverstået, har praktikanten opnået følgende kvalifikationer:
•
•
•
•
•

Evne til at få og udvikle idéer
Grundlæggende research og bevidsthed om kravene til præcision og korrekthed
Viden om og holdning til etik
En kritisk indfaldsvinkel til kilder og en granskning af deres motiver
Grundlæggende viden og øvelse i det teamsamarbejde, som er helt afgørende for god tv
produktion
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Praktiktidens tilrettelæggelse:
TV 2/NYHEDERNE tilbyder praktikpladser af både 12 og 18 måneders varighed, og der er selvsagt
forskel på, hvilke discipliner praktikanterne når at stifte bekendtskab med afhængigt af
praktikforløbet.
Det korte 12 måneders forløb vil sætte praktikanterne i stand til at løfte klassiske nyhedshistorier
med dertil hørende varigheder og researchmængde. Samt mestre reportagen og den gode
billedhistorie.
De længere forløb giver mulighed for at uddybe, så også magasinformatet Station 2 og
nyhedsgruppen indgår i uddannelsen.
Vi ansætter praktikanter både i Odense og København. I begge tilfælde vil der være mulighed for
ophold på TV2s redaktion i henholdsvis Odense eller København på et tidspunkt af praktikforløbet,
men det sker kun efter særlig aftale med praktikanten.
Alle praktikanter begynder med et introduktionsforløb på knap to uger. Det består af undervisning i
alt fra TV 2s computersystem og lønsedlen til regulær fortælleteknik, speaktræning og følvagter.
De første 3-4 måneder er præget af oplæring i de basale TV-færdigheder.
Oplæringen foregår primært på de mindre redaktioner: TV2/News, morgennyhederne og
eftermiddagsnyhederne. Og i et vist omfang 19 og 22.
Målsætningen er følgende:
Praktikanten får et indtryk af at TV 2/NYHEDERNE er en kompleks arbejdsplads med mange
funktioner. Forløbet vil give praktikanten et grundigt indblik i produktionsprocessen. Samtidig
bliver praktikanten trænet i den skarpe vinkling, som nyhedsfjernsyn kræver.
Opholdene på de forskellige redaktioner vil være af mellem fire og otte ugers varighed. Her skal
påregnes både at arbejde meget tidligt om morgenen og sent om aftenen.
Udover vinkling og produktionsproces, prioriteres udviklingen af såvel sprog som tv-speak, ligesom
fortælleteknik på det helt korte format opøves.
Det andet halvår bygger videre på, at de grundlæggende færdigheder nu er på plads. Praktikanterne
får større ansvar og vigtigere historier på de store aftenudsendelser på hovedkanalen og arbejder
selvstændigt på TV 2/NEWS. Der vil også være mulighed for at arbejde på TV 2s magasinprogram
"Station 2", primært med "Efterlyst" og "På patrulje".
Praktikanterne tager på ENG-optagelser med TV2s fotografer og fungerer i høj grad selvstændigt
(naturligvis med enhver tænkelig coaching) i produktion af nyhedsindslag fra morgen til aften.
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TV 2 lægger i det hele taget ingen begrænsninger på det at være praktikant. Nogen udvikler sig i
løbet af andet halvår til geniale fortællere. Andre til skarpe livereportere. Mulighederne er mange.
Det tredje halvår er tiden til fordybelse. Her har praktikanterne stor indflydelse på, hvad de kommer
til at beskæftige sig med. Der er mulighed for at arbejde på TV 2s kriminalmagasin ”Station 2”. Her
lærer praktikanterne det 8-10 minutter lange format, hvor dramaturgien for alvor bliver sat på plads.
Der er også mulighed for at beskæftige sig indgående med politik gennem et ophold på TV 2s
Christiansborgredaktion og mulighed for et ophold i nyhedsgruppen og prøve kræfter med tungere
research og historier af afslørende karakter. Udlandsredaktionen er også åben for den særligt
interesserede.
På TV 2/NEWS vil praktikanten kunne prøve kræfter med de mere krævende roller som for
eksempel redaktørassistent på nyhedsdesken.
Rygraden i praktikopholdet på TV 2 er stadig de daglige nyhedsudsendelser enten på TV 2 eller på
TV 2/NEWS.
Alle praktikanter vil komme til i en længere periode at arbejde for enten 19 eller 22.
Alle TV 2/NYHEDERNEs udsendelser ledsages af efterkritik, både daglige nyheder og de længere
magasinprogrammer. På hovedkanalen får alle indslag et eller flere ord med på vejen, også
praktikanternes. Efterkritikken omfatter alle dele af et indslag/udsendelse, vinkling, research,
fortælleteknik, kameraføring, redigering etc.
På TV 2/NEWS vil der også være efterkritik når et vagthold slutter.
Praktikvejledning:
TV 2/NYHEDERNE har tre praktikantvejledere, to i Odense og en i København.
Praktikantvejlederne står for at vejlede, hjælpe og undervise praktikanterne.
Det overordnede ansvar for praktikanternes ophold ligger hos redaktionschef Mia Jellig.
Alene eller sammen med en praktikantvejleder holder hun gennem hele praktikforløbet jævnligt
statussamtaler med praktikanterne. Efter endt praktikforløb holdes en afsluttende, evaluerende
samtale med hver enkelt praktikant. Både med henblik på praktikforløbet, men også med en snak
om, hvilke udviklingsmuligheder den tidligere praktikant har i fremtiden.
En gang om måneden samles alle journalistpraktikanterne på TV 2/NYHEDERNE til praktikantdag.
Her taler vi om hverdagens problemer og bliver klogere. Vi bruger meget af tiden på efterkritik. Vi
ser hinandens indslag, og vi får kvalificeret kritik udefra. Desuden anvender vi dagene til
uddannelse. Vi holder livekurser, vi arbejder med DVkameraer, vi prøver at være studieværter, vi
får en inside rundtur på Christiansborg, og vi tager på ekskursioner til f.eks. TV 2s regioner.
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To gange om året holder vi dobbelt praktikantdag under navnet TV 2 Academy. Her samles vi for at
se ud over vores nyhedsverden og giver praktikanterne mulighed for at møde nogle af branchens
bedste indenfor f.eks. dokumentar, fortælling eller anden inspiration.
Ansættelsesforhold:
Praktikanter på TV 2/NYHEDERNE aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst.
Ulempe og afspadseringsafregning følger den almindelige overenskomst for færdiguddannede
kolleger.
TV 2 giver tilskud til flytteomkostninger både før og efter praktiktiden.
TV 2 betaler et stk. avisabonnement i praktikperioden.
Praktikanterne udstyres med mobiltelefon samt bærbar computer.

TV 2/NYHEDERNE, april 2011
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