Uddannelsesplan for praktikanter på Dagbladet Holstebro Struer

Overordnet:
Dagbladet Holstebro Struer er en moderne medievirksomhed, som ud over dagblad og
ugeavis producerer radionyheder og netavis. Som en del af Midtjyske Medier har
Dagbladet Holstebro Struer et tæt samarbejde med mediehusene Dagbladet Ringkøbing
Skjern, Viborg Stifts Folkeblad, Århus Stiftstidende og Randers Amts Avis.
Dagbladet Holstebro Struer vil lære praktikanten at navigere i en moderne
medievirksomhed, som er alsidig og professionel både fagligt og personligt.
Praktikanten vil under opholdet på Dagbladet Holstebro Struer få en uddannelse, der
giver praktikanten de bedst mulige forudsætninger i det videre journalistiske liv.
Praktikantuddannelsen ved Dagbladet Holstebro Struer skal være alsidig. Praktikanten
har i løbet af perioden krav på at blive beskæftiget med alle væsentlige områder og
journalistiske genrer. Det sikres ved, at praktikanten får en generel uddannelsesplan og en
individuel uddannelsesplan, som praktikanten selv har medindflydelse på.
Uddannelsesplanen vil blive udarbejdet efter ansættelsen og vil tage hensyn til personlige
ønsker.
Dagbladet Holstebro Struer forventer, at praktikanten selv hjælper til med at følge
uddannelsesplanen og selv tager et stort medansvar for, at uddannelsesperioden ved
Dagbladet Holstebro Struer bliver en god oplevelse for begge parter.
Generelt
Praktikperioden er 18 måneder og foregår på Dagbladet Holstebro Struer (12 måneder)
og på lokalredaktionen i Struer cirka 15 kilometer fra Holstebro(seks måneder) Man kan
bo i Holstebro i hele perioden.
Praktikanten vil komme til:
- At skrive artikler til den daglige avis
- Skrive nyheder til netavisen
- Lave nyheder til radio og lære at betjene radioudstyr.
- Redigere (hvis det er et ønske).
- Deltage i sportsdækningen
- Lave større artikelserier – selv eller i samarbejde med kolleger
- Skrive til tillæg på tværs af Midtjyske Medier.
Arbejdsopgaver
Praktikanter på Dagbladet Holstebro Struer vil få afprøvet deres evner inden for de fleste
journalistiske genrer såsom nyheder, baggrundsartikler, portrætter, interviews, reportager
og features. Hovedvægten vil i starten og løbende i hele perioden blive lagt på nyheder,

nyheder og nyheder.
Praktikanter vil komme til at stifte bekendtskab med kommunalpolitik, lære at lave politiog retsreportager, få skrivekløen styret på en travl sportsredaktion og i det daglige indgå
som en ligeværdig partner på en travl redaktion.
Praktikanten vil få mulighed for at redigere i en periode. Ganske som praktikanten vil få
rig mulighed for at realisere egne projekter, der passer ind i Dagbladet Holstebro Struers
format og udgivelsesområde.
Introduktion
Praktikanten møder den første dag på hovedredaktionen i Holstebro, hvor
praktikantvejlederen introducerer praktikanten for skrivesystemer og redaktionen.
Opdeling af praktikperioden;
12 måneder i Holstebro og seks måneder i Struer.
Med praktikantvejlederen som backup vil praktikanten blive kastet ud i
artikelproduktionen fra dag to. Praktikantvejlederen vil løbende komme med mundtlig
evaluering og kritik af produktionen med det formål at sikre, at praktikanten hurtigt bliver
”sikker og selvkørende” med hensyn til vinkling, sprog, kildevalg og medie.
Praktikanten lærer at arbejde med andre fortælleformer end nyheden såsom reportage,
portræt og interview.
Praktikanten lærer at arbejde tæt sammen med pressefotograferne.
Praktikanten får i en periode ansvaret for rets – og kriminalstoffet.
Praktikanten kommer til at dække kommunalstof.
Praktikanten kan få et ophold på sportsredaktionen. Praktikanterne vil under alle
omstændigheder komme til at bidrage til sportsdækningen, der inkluderer
superligafodbold og håndbold på højeste plan.
Praktikanten lærer at optage og klippe lyd til radionyheder og længere fladeindslag.
Praktikanten lærer at lave nyheder til netavisen og opdatere netavisen.
Praktikanten tilbydes en periode som redigerende.

Start i Struer og 12 måneder i Holstebro
Med uddannede journalister på redaktionen som backup vil praktikanten blive kastet ud i
artikelproduktionen fra dag to. Redaktionen vil løbende komme med mundtlig evaluering

og kritik af produktionen med det formål at sikre, at praktikanten hurtigt bliver ”sikker og
selvkørende” med hensyn til vinkling, sprog og kildevalg og medie.
Praktikanten lærer at arbejde med andre fortælleformer end nyheden såsom reportage,
portræt og interview.
Herefter som i Holstebro.
Vejledning af praktikanten.
Praktikantvejlederen vil have hovedansvaret for, at praktikanten får et godt praktikforløb
med introduktion, coaching, evalueringer og overholdelse af uddannelsesaftaler.
Da medarbejderne arbejder tæt sammen på redaktionerne, vil praktikanten også blive
vejledt af de øvrige medarbejdere.
Praktikantvejlederen sikrer, at der holdes en kontinuerlig efterkritik. Personligt og
sammen med de øvrige praktikanter.

