UDDANNELSESPLAN

Praktikant på TV2 ØST
BAGGRUND:
På TV2 ØST er vi dedikeret til at skabe Danmarks bedste arbejdsplads. Det
betyder også, at vi tager uddannelsen af vores praktikanter meget alvorligt.
Hos os vil du opleve at høje krav og ambitioner kan gå i spænd med et trygt
miljø, hvor du er i stand til at lære faget ordentligt.
TV2 ØST er en nyhedsstation og praktiktiden er derfor fokuseret omkring
jobbet som nyheds tv-journalist.
Som praktikant hos os vil man stå stærkt som nyhedsjournalist og det er vores
erfaring at vores tidligere praktikanter er særdeles værdsatte i branchen.
FORLØB:
Vi har skruet et forløb sammen som vil klæde dig på til de krav, der er til en
moderne tv-journalist.
1. Introduktion
Nyhedsredaktionen er grundstammen i din praktiktid. Her vil
introduktionen finde sted og det er her du vil få de første succeser som
tv-journalist.
Vi bruger typisk cirka en måned på at køre nye praktikanter ind på
nyhedsredaktionen. Starten af den periode er præget af oplæring i vores
systemer og af føl-oplæring med nyhedsholdene. Overgangen fra
oplæring til selvstændig produktion prøver vi at gøre så glidende som
muligt. I starten vil din uddannede makker producere det meste af
historien til aftenens udsendelse, men løbende tager du over og ender
med fuldstændig at styre dagens projekt – men med en uddannet
makker som ”overfrakke”.
Vi forlænger og forkorter indlæringsperioden efter individuelle forhold og
oplever at nogle som kræver lidt længere oplæring bliver fuld ud så gode
senere hen som dem med kortere oplæring.
Men vigtigst er at der ikke bliver givet point for at kaste sig ud i noget,
man ikke kan overskue og hvor man burde have bedt om hjælp!!!
2. Nyhedsredaktionen
Her vil du lære at ideudvikle, researche, vinkle, skrive, optage og
redigere en nyhedshistorie i samarbejde med en fortograf inden for en
deadline.

Vi arbejder som allround-journalister og derfor kan du blive kastet ud i
alverdens emner og temaer på en given vagt. Vi lægger vægt på at alle
journalister på TV2 ØST bidrager til dagens pulje med ideer og forslag til
historier.
3. Gravegruppen
Vi er så heldige at vi har en god og sund økonomi, som gør at vi kan
have en gravegruppe med temmelig mange ressourcer. Vi prioriterer
undersøgende kritisk journalistik højt og smider mange timer efter det.
I Gravegruppen vil du sammen med garvede kollegaer lære at
systematisere researchen og træffe de rette beslutninger på baggrund af
researchen – både hvad angår vinkel og form, men også de etiske
aspekter af en historie.
Du vil få ekstra god tid til dine historier – hvis du sælger dine ideer godt
– og du vil få tiden til at producere de lidt længere formater.
4. Web-redaktionen
Vores web-gruppe arbejder både med nyhedsformidling på nettet og
med multimedie fortællinger på nyhedstemaer eller serier.
Her vil du få træning i dels den skarptskårede nyhedshistorie til nettet og
dels øvelse i at folde et større tema ud på nettet og give brugerne ekstra
værdi i forhold til vores tv-fortællinger.
Vi lægger meget vægt på at nettet har sin egen fortællestil og på at
indarbejde masser af video, lyd og animeret grafik i vores web-historier.
5. Reportagegruppen (VJ)
Vores reportagegruppe består af uddannede videojournalister, som
arbejder som en-mands hold, der både tilrettelægger, filmer og redigerer
egne historier. Som navnet på gruppen antyder, så er reportagen
bærende for denne gruppes arbejde. Vi tilstræber at fremme den
autentiske reportagestil i al vores arbejde, men her er det et absolut
must, at vi kommer tæt på mennesker og den virkelighed, de lever i.
Uddannelsen til videojournalist er teknisk krævende og derfor tilbyder vi
kun denne uddannelse til praktikanter, der er hos os i 18 måneder. Som
praktikant med 12 måneder vil man få en kort introduktion til
videojournalistik.
6. Holbækredaktionen
Vi har en lokalredaktion i Holbæk og du vil som praktikant få enkelte
vagter på denne redaktion for at prøve det særlige at sidde på afstand
fra hovedredaktionen og uden at have redaktøren lige ved hånden.
7. Christiansborgredaktionen
Vi har en redaktion på Christiansborg i samarbejde med tre andre tv2regioner. Her vil der være mulighed for at komme i praktik nogle dage
for at snuse til den særlige stemning, der er på borgen.

VEJLEDNING OG MØDER
Vi har naturligvis en praktikantvejleder, som har et særligt ansvar for at du
lærer det, vi har lovet dig. Vejlederen er en garvet journalist, som både
mestrer de journalistiske discipliner og de formmæssige - som tv-journalist
fungerer det ene ikke uden det andet.
Vejlederen arrangerer hver måned praktikantdage, hvor der er efterkritik efter
særlige temaer, besøg hos andre medier eller kurser med eksterne lærere.
Desuden er du som praktikant tilknyttet en personaleleder, der er din
nærmeste leder og som sådan ansvarlig for at du trives og udvikler dig både
fagligt og personligt. I løbet af din praktiktid vil du også indgå i en
kompetencemåling, hvor du selv, dine kollegaer og din leder vurderer dine
kompetencer – målingen indgår i din udviklingssamtale.
En gang om året tager praktikanterne på en tur til udlandet, med støtte fra
TV2 ØST. Turene har blandt andet gået til Mellemøsten, USA og Italien.
DAGLIG COACHING
I det daglige vil du som praktikant typisk arbejde sammen med en af vores
nyhedsredaktører. Redaktøren er ansvarlig for dagens program eller for den
gruppe, du er tilknyttet og er som sådan den, der skal hjælpe dig til at få det
bedste frem i din historie. Alle redaktører er erfarne og uddannet i coaching og
ideudvikling, så her er du i gode hænder – husk at det ikke er et tilbud at blive
coachet, det er et krav til dig. Alle historier bliver bedre af at hvad været
gennem en coachingrunde og alle dine uddannede kollegaer runder også
redaktøren.
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