Uddannelsesplan for journalistpraktikanter på Dagens Medicin
Målet med praktikperioden
Praktikanter på Dagens Medicin skal uddannes til dygtige
nyhedsjournalister med god spørgeteknik og sikker fornemmelse
for alle de journalistiske genrer, der indgår i magasin- og
dagbladsproduktion.
Sådan skal du arbejde
Journalistpraktikanter på Dagens Medicin skal prøve kræfter med
alle de journalistiske genrer. Det vil sige dagsaktuelle
nyheder, baggrundshistorier, feature, reportage, analyser og
journalistiske serier eller kampagner. Der vil også være
mulighed for et ophold i redaktionssekretariatet.
Praktikanterne skal lære at udvikle ideer, vinkle historier,
følge op på egne historier og til generelt at tænke i både
tekst, billeder og grafik i den ugentlige nyhedsproduktion.
Praktikanterne vil indgå i det daglige arbejde på lige fod med
alle andre journalistiske medarbejder og skrive nyheder, der
skal gå deres gang i de øvrige medier og i sundhedsvæsenet i
bredeste forstand. I det daglige arbejde vil praktikanterne
derfor komme i nærkontakt med ikke alene sundhedssektoren, men
også universiteter, medicinalindustri og de politiske miljøer
både på Christiansborg, i kommuner og amter.
Dagens Medicin skriver kvalitetsjournalistik og stiller derfor
også høje krav til praktikanterne. Vi forventer et journalistisk
engagement og en lyst til at være med til at sætte dagsordenen.
Til gengæld tilbyder vi, at praktikanterne får deres gode ideer
i avisen, også når det gælder reportager fra ind- og udland.
Introduktion
Praktikanterne bliver modtaget på Dagens Medicin og får på den
første dag en grundig introduktion til avisen af
redaktionschefen. Han vil fortælle om bladets journalstik,
historie og om avisens særlige status som uafhængigt
nyhedsmedie. En avis for – og om sundhedsvæsenet, hvor hverken
annoncører, politiske partier, fagforbund eller andre
interesseorganisationer har medbestemmelse på avisens indhold.
Praktikantvejlederen deltager i mødet og fortæller om
praktikforløbet. Første dag får praktikanten desuden udleveret
en personalemappe med alle relevante praktiske oplysninger.

Vejledning
Den daglige coaching og diskussion om artiklerne står
redaktionssekretærerne eller redaktionschef for. Praktikantens
artikler bliver desuden gennemgået på linje med alle andre
journalisters arbejde på et ugentligt efterkritikmøde med fokus
på varierende emner.
Praktikantvejlederen står for en grundigere, månedlig
efterkritik af praktikantens artikler med fokus på vinkling,
sprog, kildekritik og brug af citater osv. Et par gange om året
arrangerer praktikantvejlederen eller praktikanten
efterkritikmøder i samarbejde med andre journalistiske
arbejdspladser.

