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Uddannelsesplan for journalistpraktikanter på Weekendavisen
Weekendavisen er en ugeavis til mennesker, der allerede kender nyhederne, og som gerne vil have flere
perspektiver på de ting, der sker. Avisen består af fem sektioner, som giver hver sin særlige vinkel på verden.
Uanset om vi skriver om politik, ny forskning, bøger eller kulturelle begivenheder, gør vi det med viden, alvor
(og humor), og vi stræber altid efter et smukt og læseværdigt sprog.

Praktikforløbet

Et praktikforløb på Weekendavisen kan vare 6, 12 eller 18 måneder.
Undervejs kan praktikanten komme til at skrive for alle fem sektioner: Første sektion (indland og udland),
Kultur, Bøger, Ideer og Faktisk. Forløbet tilrettelægges i høj grad ud fra praktikantens egne ønsker. Praktikanten
kan skifte mellem flere af sektionerne - eventuelt alle fem - eller vælge at koncentrere sig om stofområder af
særlig interesse. Praktikanten vil typisk være tilknyttet en sektion ad gangen, men det vil altid være muligt at
bidrage til avisens øvrige sektioner også.
Weekendavisens praktikanter lærer at udvikle ideer, vinkle historier og lave grundig research. De udvikler
deres evne til at skrive med klarhed, dybde og perspektiv, og uanset hvordan forløbet planlægges, vil en
praktikant få erfaring med forskellige journalistiske genrer; fra interview og reportage til analyse og baggrund.

Det praktiske

Første dag bliver praktikanten modtaget af avisens praktikantvejleder, Cecilie Cronwald. I løbet af dagen vil
praktikanten mødes med redaktionschef Lili Ochsner og desuden blive præsenteret for de andre redaktører og
medarbejdere på avisen. Praktikanten vil også blive introduceret til avisens computersystemer og andre praktiske
forhold.
Vi har kun eén praktikant ad gangen. Praktikanten får en plads på vores redaktion i Antonigade i
København, hvor han eller hun vil dele kontor med en eller flere kolleger. Artikler diskuteres og aftales med
redaktørerne på de forskellige sektioner. I hverdagen arbejder praktikanten meget selvstændigt med sine historier,
men det er altid muligt at vende en idé, en vinkel eller en indledning - enten med den relevante redaktør, eller
med en af avisens erfarne journalister.

Vejledning og efterkritik

Redaktionschef Lili Ochsner har det overordnede ansvar for praktikantens uddannelsesforløb. Desuden vil de
forskellige fagredaktører vejlede praktikanten løbende: Ingen artikel kommer i avisen uden at være grundigt
gennemlæst og godkendt helt ned i detaljen. Det vil også være muligt at aftale efterkritik med redaktørerne.
Avisens praktikantvejleder følger praktikanten i det daglige arbejde og fungerer som praktisk og journalistisk
vejleder på alle stofområder. Praktikantvejlederen vil med jævne mellemrum holde opfølgende møder med
praktikanten.

