Uddannelsesplan for praktikanter på TV 2/Bornholm – 2017

Grib muligheden!
At være i praktik på TV 2/Bornholm er en af de mest sikre veje til at blive en helstøbt tv-journalist – uanset
om praktikanten kommer fra SDU, RUC eller DMJX. Stationen i det østligste Danmark er kendt for at være
et rigtig godt uddannelsessted, hvor alsidighed, faglighed og et solidt fællesskab er i højsædet.
Vi tilstræber at tilrettelægge et uddannelsesforløb for vore praktikanter, som nok er delt op i perioder med
bestemt indhold – men som også er individuelt tilpasset. Ingen af os er ens, og det gælder naturligvis også
for praktikanter.
Vi uddanner jer først og fremmest til at lave nyhedshistorier til tv. Men derudover giver vi jer også rig
mulighed for at stifte bekendtskab med sportens verden, feature- og magasinproduktion, produktion af
nyheder til nettet, sociale medier, mobile nyheder og mulighed for at prøve at være livereportere/-værter
under vores direkte udsendelser, hvis I har lyst.
I løbet af det sidste halve år af praktikperioden tilbyder vi desuden vores praktikanter et VJ-forløb. Vi
bruger flere VJ’s i den daglige nyhedsproduktion, men også til produktion af kortere features. Hvornår den
enkelte praktikant tager fat på VJ-forløbet afhænger helt af redaktionschefens vurdering.
I det sidste halve år spiller dine evner, talenter og ønsker en stor rolle for, hvilken drejning tingene tager.
Al begyndelse behøver ikke at være svær. Som de fleste andre tv-stationer oplærer vi praktikanter ved
hjælp af Learning by doing-princippet. Det betyder dog ikke, at vi kaster jer hovedkulds ud i det og giver
slip. Hos os vil I opleve, at der bliver taget hånd om jer hele vejen igennem – og I vil hurtigt finde ud af, at
kulturen på TV 2/Bornholm er åben og hjælpsom. Vores struktur er flad, og der er ikke så langt fra øverst til
nederst.

PRAKTIKFORLØBET
Praktikperioden løber over 18 måneder og foregår på stationen i Aakirkeby.
Praktikanter fungerer som en naturlig del af den daglige nyhedsproduktion efter et grundigt introforløb på
cirka en måned.
Introduktion
De første fire uger bliver praktikanten præsenteret for arbejdspladsen og hilser på de øvrige medarbejdere.
Praktikanten har på forhånd modtaget TV 2/Bornholms ”bibel” – vores medarbejderhåndbog. Her er stort
og småt om tv-stationen beskrevet. I løbet af den første måned vil den nye praktikant også modtage
instruktion i nyhedsproduktionssystemet ENPS, redigeringsprogrammet SONAPS og andre programtyper,
som er nødvendige at kende. Derudover vil praktikanten få individuel stemme- og speaktræning af en
ekstern underviser.
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Det er vores erfaring, at nystartede praktikanter gerne vil hurtigt i gang med egentlig tv-produktion. Derfor
indeholder introforløbet et antal dage, hvor praktikanten – fx sammen med TV 2/Bornholms
praktikantvejleder – deltager i den daglige produktion.
I den resterende del af introforløbet vil praktikanten indgå som ekstra reporter i nyhedsredaktionen – med
solid coaching fra en redaktør, redaktionschef og praktikantvejleder.
Første semester
Det første halve år som praktikant lærer du for alvor både stationen og Bornholm at kende. Det er
produktionen af nyhedsindslag, som er i fokus. Du får stille og roligt skærpet din nyhedsforståelse og bliver
samtidig bedre til idéudvikling. Alt dette i tæt samarbejde med den daglige redaktionsledelse. I løbet af
semestret stifter praktikanterne også bekendtskab med de forskellige vagtformer, som nyhedsredaktionen
benytter sig af, herunder internettet og sociale medier.
Andet semester
Det forventes, at du som praktikant nu har forståelse for det klassiske nyhedsindslag og evner selv at
opdyrke nyhedshistorier. Der bliver mulighed for at tage fat på de lidt længere reportager og kortere
features.
Du får også chance for at snuse til den direkte reportage. Fx i form af et internt SNG-forløb i samarbejde
med de øvrige praktikanter og en erfaren SNG-reporter.
Det er typisk i andet semester, at du får mulighed for at lave dit eget 6 minutters magasin. Det er nemlig
praktikanterne, der laver ungdomsmagasinet BLINK i nært samarbejde med en FTP-elev.
Tredje semester
Som praktikant behersker du nu til fulde den daglige nyhedsproduktion og kan kaste dig over længere
formater. De sidste seks måneder af praktikopholdet får du også muligheden for selv at tage kameraet i
hånden og producere VJ-indslag. Det forudsætter dog, at både praktikant og redaktionschefen vurderer, at
et sådant forløb er ønskeligt.
Praktikanten har på dette tidspunkt gennemgået de fleste genrer og kan fungere på lige fod med alle andre
journalistiske kolleger. Det betyder, at der er gode muligheder for at afprøve ting, der ikke nødvendigvis er
med i planen.
Generelt
Under hele forløbet på halvandet år vil praktikanterne få nødvendig coaching fra den daglige
nyhedsredaktør, redaktionschefen og fra praktikantvejlederen.
Hver måned er der indlagt en praktikantdag, hvor vejleder og praktikanter sammen laver efterkritik på egne
indslag. Der er også plads til tematiserede indlæg om for eksempel interviewteknik, det gode anslag, op- og
nedlæg samt besøg af eksterne undervisere. Praktikanter kan også, når de ønsker det, bede om at få en
udvidet, individuel efterkritik fra den redaktionelle ledelse. Derudover bliver der holdt en udviklingssamtale
hvert halve år med den enkelte praktikant.

facebook.com/tv2bornholm.komipraktik -

2

Uddannelsesplan for praktikanter på TV 2/Bornholm – 2017
I kraft af stationens meget flade struktur, vil praktikanter hele tiden have mulighed for at søge råd og
vejledning både hos chefer, redaktører og reporterkolleger.
Et helt specielt særkende for TV 2/Bornholm er nærheden og de mange muligheder. Netop fordi vi ikke er
større, end vi er, er der ingen praktikanter, der bliver overset.
Hos os er alle muligheder til stede for, at praktikanterne ender som komplette tv-journalister – det kan til
fulde bevises blot ved at se på antallet af reportere, vi har leveret til mange af landets øvrige tv-stationer.
På TV 2/Bornholm bliver du en del af et stort ungt team af praktikanter, FTP-elever og unge reportere og
teknikere. Der er et stort og godt fællesskab, som du hurtigt bliver en del af.
Vil du vide mere, så ring til redaktionschef Peter Funch på 40 42 52 85 eller til praktikantvejleder Mie
Mølbak på 60 22 74 77.
TV 2/Bornholm
Marts 2017
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