Uddannelsesplan for Dagbladet Information
Som praktikant på Information har man mulighed for at skrive alt: Forsider, bagsider,
nyheder, reportager, features, kommentarer, analyser og ledere.
Man kommer også rundt i hele huset. Inden praktikopholdet går i gang, fastlægger
praktikvejlederen i samarbejde med avisens redaktører en turnusplan for hver enkelt
praktikant, der sikrer ophold på samfunds- kultur- og weekendredaktionen. Desuden
skal den enkelte praktikant i løbet af praktiktiden også have et ophold i
redaktionssekretariatet, hvor vedkommende lærer at redigere og opsætte tekster.
Inden første arbejdsdag vil der være et socialt arrangement, hvor man lærer de øvrige
praktikanter, praktikantvejlederen og flere af medarbejderne at kende, så man ikke er
helt fremmed i huset, når man møder op. Ledelsen og praktikantvejlederen sørger
også for, at praktikanterne bliver taget godt i mod og får en god start på
praktikforløbet. På samme måde vil der cirka midtvejs i praktikken være et individuelt
evalueringsmøde mellem praktikanten, chefredaktøren og praktikantvejlederen. Her
taler vi om, hvordan opholdet går, og hvilke mål praktikanten har for resten af
perioden.
På Information er der også masser af uddannelse og efterkritik. Praktikantvejlederen
og praktikanterne holder hver måned en praktikantdag, hvor gæster udefra kommer og
holder oplæg om journalistik, hvor vi giver hinanden efterkritik på artikler og hvor
der også er tid til at småsnakke om hverdagen over en frokost. Ud over efterkritikken
ved praktikantdagene er der hver morgen efterkritik på morgenmødet – og en gang
om måneden vil en af husets medarbejdere på skift give mere grundig artikelkritik til
praktikanterne.
Vi har i alt seks journalistpraktikanter på Information, og der er tradition for et godt
sammenhold praktikanterne imellem både fagligt og socialt. Blandt andet er der
opstået en tradition for, at praktikanterne i januar tager på en studietur til udlandet,
hvor de blandt andet oplever, hvordan man laver avis i andre lande.
Information har seks praktikanter, som alle er på avisen i 12 eller 18 måneder.

Palle Weis (chefredaktør) og Kristian Villesen (praktikantvejleder).

