Uddannelsesplan for praktikanter på tv2.dk
Målsætning
Den overordnede målsætning for praktiktiden på tv2.dk er, at praktikanterne via det daglige arbejde på
redaktionerne, coaching, praktikantdage, m.m. udvikler sig til dygtige netjournalister, der er attraktiv
arbejdskraft for både netmedier og andre medier. Det sker gennem løbende træning og udvikling af
relevante journalistiske færdigheder, herunder:
-

Evnen til at få, udvikle og udføre idéer
Grundlæggende research og bevidsthed om krav til præcision og korrekthed
Kritisk vurdering af skriftlige og mundtlige kilder
Interviewteknik
Forståelse for de vigtigste virkemidler på nettet
Vinkling og versionering
Beherskelse af en række webformater, herunder artikelformater, brugerinteraktion og video
Hurtig og grundig produktion
Håndtering af flere historier og flere opgaver på én gang
Kildepleje og evnen til at afsøge kilder og opbygge kildenetværk, mundtlige som skriftlige
Webredigering (CMS)
Nyhedsovervågning og prioritering på nettet
Selvstændig stillingtagen til etiske dilemmaer

Praktikanter på tv2.dk får desuden muligheden for at afslutte deres praktiktid med et selvstændigt,
journalistisk projekt, som de selv styrer fra idéfase til offentliggørelse under vejledning af praktikvejlederen
eller en anden relevant person.

Praktiktidens tilrettelæggelse
Kort efter Store Match-dag vil praktikanterne modtage deres ansættelseskontrakt samt indledende
informationer om praktikopholdet. Desuden vil praktikanterne blive bedt om at ønske, hvilke redaktioner
de foretrækker at arbejde på og i hvilken rækkefølge. Ikke alle ønsker kan opfyldes, men vi bestræber os på
at sammensætte et praktikforløb, der tager hensyn til ønsker og sikrer en bred uddannelse.
Praktiktiden på tv2.dk begynder med et introduktionsforløb i Odense og København. Her vil praktikanterne
blive indført i TV 2’s og TV 2 NET’s organisation samt undervist i Hydra, der er tv2.dk’s CMS-system.
Efter introforløbet begynder praktikanterne arbejdet på redaktionerne. Hver praktikant tilknyttes tre
redaktioner af fire måneders varighed i løbet af deres 12 måneders praktikperiode. Redaktionerne og deres
ansvarsområder er:
Nyhederne - nyhederne.tv2.dk (Odense, København)

o

Indland, udland, krimi, politik, sundhed

Sporten - sporten.tv2.dk (Odense)
o

Fodbold, håndbold, cykling, tennis, poker

Forbrug & Livsstil - go.tv2.dk, finans.tv2.dk, beep.dk (København)
o

hverdagstips, sundhedsråd, mode, madopskrifter, kvinder, rejser, aktier, bil, bolig,
privatøkonomi, pension, luksus, mænd, gear, grej og gadgets

Underholdning - vip.tv2.dk, programmer.tv2.dk, tvtid.dk (Odense, København)
o

gossip, film, musik, de kongelige, tv-guide, tv-omtale, TV 2-programmer som Vild med Dans,
Station 2, AllStars

Desuden er der mulighed for et kortere ophold på Live-redaktionen, som styrer forsiden af tv2.dk samt
tager sig af blogs og sociale medier.
Hver redaktion har sin egen rytme og arbejdsgang, og praktikanterne bliver en del af vagtplanen på lige fod
med de færdiguddannede kolleger. Praktikanterne må derfor i perioder regne med både aften- og
weekendarbejde.

Vejledning af praktikanter
Den daglige vejledning og coaching foregår på redaktionerne, hvor praktikanterne lærer arbejdsgangene at
kende og kan søge råd og hjælp hos redaktionslederen, den jourhavende eller andre kolleger. I løbet af et
redaktionsforløb på fire måneder sørger redaktionslederen for, at der bliver holdt evaluerende samtaler
med praktikanten midtvejs og ved slutningen af redaktionsforløbet.
Praktikvejlederen holder snor i praktikanternes uddannelse og står til rådighed for praktiske og
uddannelsesmæssige spørgsmål. Praktikvejlederen følger praktikanternes udvikling og evaluerer løbende
med praktikanterne, om udbyttet er tilfredsstillende.
Praktikanterne mødes jævnligt til en praktikantdag med fagligt indhold i enten Odense eller København.
Her bruges tiden på hverdagens problemer, efterkritik, kurser, besøg ud af huset eller andre fagligt
relevante aktiviteter. Når det er relevant, arrangeres praktikantdagene sammen med praktikanterne fra
resten af TV 2.

Forventninger til praktikanter
Det forventes, at praktikanten holder sig orienteret om sit stofområde og møder på arbejde med et
fornuftigt indblik i det daglige nyhedsbillede, der er relevant for stofområdet. Praktikanter på TV 2 NET får
abonnement på en af de større aviser, men forventes også at holde sig orienteret via andre medier, ikke
mindst på nettet.

I begyndelsen af praktiktiden er det i orden, at praktikanten får og udfører opgaver, som redaktionslederen
eller kollegerne udstikker, men efter en indkøringsfase – og gerne så hurtigt som muligt – forventes det, at
praktikanten selv møder op med idéer og målrettet forsøger at føre dem ud i livet.
På tv2.dk står journalisterne som udgangspunkt selv for redigering af artiklerne, både når det gælder
implementering af billeder, links og andre artikelelementer samt når det gælder sprog, stavning og
grammatik. Det forventes, at praktikanten efter indledende oplæring selv håndterer redigeringen, men det
er helt i orden, hvis praktikanten i begyndelsen får redaktionslederen eller en kollega til at læse den
færdige artikel igennem inden publicering.

Ansættelsesforhold
-

Praktikanter på tv2.dk aflønnes efter den gældende overenskomst. Ulempe- og afspadseringsafregning
følger den almindelige overenskomst for færdiguddannede kolleger

-

Praktikanter afholder ferie efter gældende overenskomst og aftale med redaktionslederne

-

TV 2 giver tilskud til flytteomkostninger – både før og efter praktiktiden

-

TV 2 betaler et stk. avisabonnement i praktikperioden

-

Praktikanterne udstyres med mobiltelefon samt bærbar computer

-

Praktikanterne får klippekort til togrejser mellem Odense og København

