UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIKANTER PÅ DANSKE KOMMUNER 2012
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner i KL-Huset er et professionelt og alsidigt
uddannelsessted for journalistpraktikanter.
Som praktikant lærer du alle fagets facetter og får håndværket ind på rygmarven. Du har i det daglige
mulighed for at trække på uddannede kolleger, som hver for sig har mange erfaringer og metoder.
Du lærer at begå dig i en konkret medievirkelighed. Den består dels af KL’s organisationshus med 300-400
fagfolk, som samarbejder med ministerier og regioner på kryds og tværs.
Og den består dels af 98 kommuner som har brug for at høre om hinandens erfaringer og som har interesse i
at følge med i det offentlige Danmarks nyhedsstrøm.
Vi forventer af dig, at du udnytter mulighederne for at prøve og at lære så meget som muligt. Vi
forventer også, at du er lydhør, og at du medbringer din sunde kritiske sans.
Rygraden i det journalistiske håndværk er at kunne finde de relevante informationer og kilder og at håndtere
dem troværdigt og professionelt og at kunne vinkle sit produkt og skelne mellem væsentligt
og uvæsentligt. Og at skrive i et korrekt, præcist og fængende sprog.
Håndværk er også at bruge det faste redaktionsmøde til at argumentere for ideer, give og modtage feedback
og koble sig på nødvendige opgaver.
Håndværket er at aflevere til tiden og at have tænkt illustration med i processen. Det er også at holde hovedet
koldt, når politikere, embedsmænd og redaktører flår i dig, akkurat som de gør i den øvrige medieverden.
Som praktikant skal du lære at mestre nyhedsartiklen til perfektion. Men du skal også mestre alle de øvrige
elementer i en daglig mediestrøm. For eksempel dobbelt-interviewet, nyhedsinterviewet, noten,
baggrundshistorien, featuren, tema-artikler og reportagen med alle sanser slået til.
Som praktikant får du dit eget stofområde, så du har et udgangspunkt for ideudvikling. Idéudvikling handler
om systematik, om erfaring og om talent, og det handler også om at tro på sine ideer. En del Cavlingpriser er
blevet til trods manglende opbakning fra chef og kolleger.
På Danske Kommuner har du et stort potentielt kildenet i kommunene og i det offentlige på alle niveauer.
Året igennem er der forskellige faste konferencer og temadage og politiske møder. Vi laver også vore egne
spørgeskemaundersøgelser til brug for temaer i bladet.
Arbejdspladsen er et åbent kontorlandskab, hvor der hele tiden er impulser og kolleger, man kan
trække på. .
De garvede i branchen siger, at praktikanter møder kl. 9 og går hjem, når praktiktiden er slut.
Sandheden er, at journalistisk uddannelse ikke er et 8-16-job, og at du må være parat til at arbejde fleksibelt
for at få et alsidigt udbytte af din uddannelse. Vi skal til gengæld nok sikre, at du holder en
gennemsnitlig arbejdstid.
Praktikantvejlederen er din ”ekstra tillidsmand” og den, du altid har lov til at trække på.
Du indgår desuden helt obligatorisk i den journalistiske medarbejderforenings faglige og kollegiale
fællesskab som en del af uddannelsen.

