Uddannelsesplan for journalistpraktikanter
Målsætning
Hos SOS Børnebyerne er det vores mål at give journalistpraktikanten en indføring i de
grundlæggende journalistiske og kommunikationsfaglige færdigheder, det kræves at arbejde i en
kommunikationsafdeling i en NGO. Efter et seks måneders ophold har journalistpraktikanten stiftet
bekendtskab med integrerede kommunikationsløsninger, herunder at formidle rette budskaber, i rette
kanaler, til rette målgrupper. Journalistpraktikanten har opøvet sin praktiske erfaring med journalistik,
presse- og kommunikationsarbejde samt fået et større udsyn på verden, når det kommer til sårbare
børns forhold samt på arbejdet i en international organisation.
SOS Børnebyernes kommunikationsafdeling
Journalistpraktikanten indgår i SOS Børnebyernes kommunikationsafdeling, der består af tre
journalister; kommunikationschefen, en webredaktør samt en kommunikationsmedarbejder. Dertil
kommer faste frivillige samt i øjeblikket en fast freelancer (journalist). Kommunikationsafdelingen
arbejder i det daglige tæt sammen med SOS Børnebyernes øvrige afdelinger.
SOS Børnebyerne som arbejdsplads
SOS Børnebyerne er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi værdsætter teamarbejde, selvstændighed,
respekt for hinanden – og den verden, vi arbejder i. Vi forventer, at journalistpraktikanten arbejder
efter den vision og mission, der ligger til grund for vores arbejde. Vi værdsætter, at alle ansatte er
omkostningsbeviste og repræsenterer SOS-Børnebyerne på en professionel måde, der fastholder
organisationens ry.
Arbejdsområder
Journalistpraktikanten vil i praktiktiden i hovedtræk komme til at arbejde med følgende områder:
•
•
•
•
•

Artikelskrivning, herunder grundlæggende journalistiske færdigheder, såsom research,
interview og forskellige genrer.
Tilrettelæggelse af information, idet praktikanten vil indgå i det daglige arbejde, herunder
redaktionen af SOS Børnebyernes kvartalsblad og hjemmeside.
Produktion af hjemmeside-tekster samt tilrettelæggelse informationsmateriale på web.
Pressearbejde, herunder pressemeddelelser.
Deltagelse i kampagneaktivitet samt i produktion af informationsmateriale om SOS
Børnebyernes projekter, herunder projektnyheder og –beskrivelser.

Vejledning
Journalistpraktikanten indgår i dagligdagen i afdelingen, og referer til kommunikationschefen.
Kommunikationsmedarbejderen er praktikantvejleder og står for coaching samt efterkritik.
Praktikantvejlederen vil en dag om måneden holde et længere møde med praktikanten om, hvordan
det går, målsætning m.m.
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