Aarhus, den 16. juni 2015
PF/kwf
Referat af praktikudvalgets møde nr. 2/2015 den 2. juni
hos Metroxpress i København
Deltagere: Formand Christian Kierkegaard; adm. direktør og ansv. chefredaktør Ramus Emborg,
Danske Medier; næstformand Tine Johansen, Dansk Journalistforbund; ; lektor Karen Løth Sass,
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole; praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen, Syddansk Universitet;
chefredaktør Camilla Kjems, Danske Medier; studerende Simon Freiesleben, Roskilde Universitet;
studerende Merete Lindstrøm, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole; studerende Jens Jakob Kjær
Hansen, Syddansk Universitet; praktikkoordinator Maria Bendix Olsen, Roskilde Universitet;
praktikkoordinator Natasja Dybmose, Roskilde Universitet; Birthe Møller, Producentforeningen og
praktikvejleder Pia Færing, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (referent).
Afbud: Prorektor Lars Poulsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole; Direktør Mikael Justesen, TV
2; redaktionschef Marianne Blichfeldt, DR; chefredaktør Jørn Broch, JydskeVestkysten; studerende
Maria Kiki Lundberg Bare, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

MetroXpress og praktikanter v/Jonas Kuld Ratje
Godkendelse af referat (bilag)
Meddelelser
Forårets praktiksøgning (bilag)
SMD og dens fremtid (bilag)
Praktikmesserne (bilag)
Praktikantvejlederkursus
Forårets praktikantvejledertræf
Ansøgninger om godkendelse:
a) Aalborg Universitet (bilag)
b) Institut for Plantevidenskab – godkendt ved skriftlig høring
c) Immergut – godkendt ved skriftlig høring
d) Psykiatrien i Syddanmark (bilag)
Ansøgninger om praktikforlængelse:
a) Euroman (bilag)
Efterårets møde
Eventuelt

Velkommen til nyt medlem af udvalget: Næstformand Tine Johansen, Dansk Journalistforbund, der
erstatter Henrik Bruun fra samme.
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Ad 1. Metroxpress og praktikanter
Chefredaktør Jonas Ratje bød udvalget velkommen – og fortalte, at Metroxpress tidligere have
7-8 praktikanter – men nu kun 3-4. Jonas fandt det problematisk, at de unge studerende fortsat søgte
de ”gamle” medier – og at Metroxpress derfor fik både for få og for dårlige ansøgere. Samtidigt kunne
avisen nu ansætte nyuddannede til 25.000 kr om måneden. Udvalget debaterede, om uddannelserne
kunne gøre mere for at få de studerende til at søge medier som Metroxpress – bl.a. ved at bruge flere
eksempler fra avisen i uddannelsen.
Ad 2. Godkendelse af referat
Referatet godkendt uden bemærkninger
Ad 3. Meddelelser
Alle involverede parter har nu været til høring i ministeriet omkring praktiksituationen – der er
ikke umiddelbart planer om ændringer – ej heller skolepraktik.
Vi har denne gang store problemer omkring praktik til fotojournalisterne. Alle parter er indkaldt
til møde i slutningen af juni.
Ad 4. og 5. Forårets praktiksøgning
Tallene for praktiksøgningen er fine. De journaliststuderende fremlagde en undersøgelse af
forløbet set fra de studerendes side. Der var her en række punkter, som efter de studerendes
opfattelse bør ændres.
Der blev på mødet fra praktikvejlederne på SDU og RUC fremlagt et forslag til en ny afvikling af
praktiksøgningen fordelt over to omgange. Baggrunden for forslaget var forårets praktiksøgning, hvor
snyd og oplevelsen af uværdighed nåede et uacceptabelt niveau.
Praktikudvalget drøftede forslaget og besluttede, at et udvalg skal komme med forslag til ændringer
til næste møde.
Ad 6. Praktikmesserne
Udvalget havde modtaget en henvendelse fra en række praktiksteder om kun at holde en
praktikmesse pr. halvår dækkende studerende fra alle uddannelserne.
Det blev besluttet, at der dette efterår holdes messer Aahus og København, mens at man I foråret vil
holde én fælles messe i Odense og derefter evaluere på løsningen.
Ad 7. Praktikantvejlederkursus
Dansk Journalistforbund og Danske Medier er gået sammen om at udbyde kurser om coaching
og feedback i efteråret. Praktikudvalget bakker op om disse kurser.
Ad 8. Forårets praktikantvejledertræf
Ca. 25 deltog – gode tilbagemeldinger.
Ad 9. Ansøgninger om godkendelse:
a) Aalborg Universitet – midlertidigt godkendt til 12 måneder pr. 1. februar 2015
b) Institut for Plantevidenskab – midlertidigt godkendt til seks måneder pr. 1. februar 2015
c) Immergut – midlertidigt godkendt til seks måneder pr. 1. februar 2015
d) Psykiatrien i Syddanmark – forhåndsgodkendt – praktikant starter 1. august. Marianne
Blichfeldt og Pia Færing besigtiger.
Ad 10. Ansøgninger om praktikforlængelse:
a) Euroman - midlertidigt godkendt til 18 måneder pr. 1. august 2015
Ad 11. Efterårets møde:
Torsdag den 3. december – vi forsøger Berlingske igen. Mødestart kl. 10.15.
Ad. 12 Eventuelt
Der inviteres to fra kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjkole
med til mødet som observatører.
Referent
Pia Færing

