Overordnet målsætning for praktikforløbet på TV 2 | ØSTJYLLAND
Den overordnede målsætning er, at den enkelte praktikant – inden for tv- og web-nyhedsjournalistik –
udvikler sig mest muligt indenfor rammerne af sit eget potentiale.
Vi har kun få faste formater og ingen medarbejdere med faste stofområder. Alle dækker som
udgangspunkt alle journalistiske genrer og områder inden for TV og online nyheder.
Alle typer tv-indslag:
Mere konkret skal praktikanten lære at producere alle typer tv-indslag: Skarpt vinklede nyhedsindslag,
levende nyhedsreportager, nære portrætter, perspektiverende baggrunde og veloplagte features.
Derudover er det også ambitionen, at praktikanten leverer mere dybdeborende journalistik
(forproducerede nyheder) i praktikforløbet. Også gerne ud af huset til TV 2’s landsflade. Hvis idéen er
god nok, er det meste muligt på TV 2 | ØSTJYLLAND – også for praktikanter. Derudover sælger vi løbende
indslag og materiale til TV 2 NYHEDERNE og TV 2 NEWS, så praktikanternes mulighed for at få deres
journalistik eksponeret landsdækkende er store.

Web-nyheder:
Derudover får praktikanten en periode i vores web-redaktion, og lærer at producere nyheder til
www.tv2oj.dk
TV 2|ØSTJYLLANDs programredaktion:
Praktikanten vil også i en periode indgå i programredaktionen bag TV 2 | ØSTJYLLAND, vores regionale
24-timers kanal. Programredaktionen producerer bl.a. ”Fodbold med Horup”, ”Vild med Dyr”, ”Hits og
Holdninger”, ”Kulturkampen” og mange andre programmer.
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I 2014 har redaktionens praktikanter i samarbejde med stationens FTP-elever produceret fem 28
minutter lange programmer til kanalen fra et udvalg af festivaller i Østjylland, herunder NorthSide og
Smukfest. Eleverne var på samme tid ansvarlige for den daglige nyhedsdækning af de fem festivaller.
LIVE-SNG-journalistik:
Alle praktikanter vil komme på et kursus i LIVE-journalistik. På TV 2 | ØSTJYLLAND har vi en fast stab af
særligt dygtige LIVE-reportere, som leverer til TV 2 og til TV 2 | ØSTJYLLAND. Hvis praktikanten har flair
for det, kan praktikanten også få praktisk erfaring i LIVE-journalistik.
VJ-kursus:
Alle praktikanter har mulighed for at komme på et VJ-kursus (video-journalistik), hvor de under kyndig
vejledning af en af stationens faste VJ’s, tilegner de sig de basale VJ-færdigheder. Hvis praktikanten har
lysten til og talent for at arbejde alene med et kamera og redigere selv, er der mulighed for efterfølgende
at få VJ-vagter på TV 2 |ØSTJYLLAND.

Som fundament for alt ovenstående lærer praktikanten idé-udvikling – at prioritere/vinkle, kildekritik,
research- og analysemetoder, interviewteknik, sprog-behandling, fortælleteknik, opbygning af kildenet,
at forholde sig til journalistikkens etiske udfordringer samt at samarbejde.
Al indlæring – og hastigheden af den – sker i respekt for og med afsæt i den enkelte praktikants
potentiale.
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Semesteroversigt
I praktikforløbet på 18 måneder vil praktikanten som udgangspunkt arbejde i alle redaktioner og på
alle platforme på TV 2 | ØSTJYLLAND.

Som udgangspunkt er praktikperioden delt op i seks moduler af tre måneder.
•

9 måneder (tre moduler) på nyhedsredaktionen som almindelig ENG-reporter.

•

3 måneder som kombineret ENG-nyhedsreporter og VJ

•

3 måneder i redaktionen bag vores hjemmeside www.tv2oj.dk

•

3 måneder i programredaktionen bag TV 2 | ØSTJYLLAND, vores regionale 24-timers kanal.

Den enkelte praktikants uddannelsesforløb tilpasses både den enkeltes talent og ambitioner, samt hvad
der er mest optimalt i forhold til stationens programvirksomhed.
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Praktikant-introduktionsforløbet på TV 2 | ØSTJYLLAND
Nyhedschefen tilrettelægger – i samarbejde med praktikantvejlederen – introduktionsforløbet:
(OBS: Forløbet kan variere)
Dag 1. Stationen 09.00-20.00
Kl. 9.00-10.00 Rundtur med ejendomsinspektøren.
Kl. 10.00-16.30 Introduktion ved praktikantvejlederen.
Kl. 16.30-20.00 følger redaktionen, ser udsendelsen.
Dag 2. og 3 Føl 09.00-20.00
En praktikant følger redaktionen i Skejby, den anden bliver sendt ud med et ENG-hold. Tilbage på
redaktionen ser de begge udsendelsen. Dagen efter – sammen forløb – men omvendt.
Dag 4. ENPS 09.00-16.30
Oplæring i nyhedsproduktionssystemet ENPS med en seniorpraktikant.
Hvordan virker ENPS? ”bundter”, ”spib”, speak, osv.?
Dag 5. SONAPS 08.00-15.30
Oplæring i redigeringssystemet Sony SONAPS Xpri med redigeringsteknikker.
Hvordan virker SONAPS? For-redigering, syncer på en ”timeline”, ”VO+Attack”-redigering, osv.?
Herefter feature-forløb som ser sådan ud for den enkelte





1 dags research (7½ timer)
½ dags optagelse med fotograf og praktikvejlederen/udlært journalist som overfrakke.
1 dags for-redigering i SONAPS samt manuskript- og speak-skrivning med
praktikvejlederen/udlært journalist som overfrakke.
½ dags redigering med redigeringstekniker – sidste halve dag er der mulighed for øvelser i ENPS
og SONAPS.

Herefter bliver praktikanterne resten af første måned vagtsat til nyhedsvagter – herunder to føl-vagter
og en omvendt føl-vagt. I sidstnævnte er det praktikanten, der producerer med coaching fra en
uddannet reporter.
I starten af forløbet vagtsættes praktikanterne hver to timer til speak-træning med en professionel
speak-coach.
Efter henholdsvis to måneders og tre måneders forløb vagtsættes praktikanterne atter til en omvendt
føl-vagt, hvor en uddannet reporter følger og coacher dem en dag.
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Vejledningen af praktikanterne på TV 2 | ØSTJYLLAND
Nyhedschefen har det overordnede ansvar for vejledningen af praktikanterne og gennemfører som
minimum fire udviklingssamtaler med hver af praktikanterne i løbet af praktikforløbet.
Praktikantvejlederen har ansvaret for den generelle vejledning af praktikanterne – primært via
praktikantmøderne, som afholdes 8 gange årligt (en hel dag). Men også via mere overordnet coaching.
Praktikantmøderne tager som udgangspunkt afsæt i et tema og indeholder som oftest også efterkritik.
Enkelte af praktikantmøderne er inspirationsture ud af huset, og nogle indeholder oplæring i fx LIVESNG.
Derudover står dagens nyhedsredaktør for den daglige vejledning af og feedback til praktikanterne.
Feedback får praktikanterne også via stationens generelle efterkritik.

Lars Mandal
Nyhedschef
TV 2 | ØSTJYLLAND
(Oktober 2014)
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