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Høringssvar fra Dansk Journalistforbund vedr. udkast til bekendtgørelse 
om uddannelsen til professionsbachelor i tv- og medie-tilrettelse 
 
Vedr. §3 stk. 1, litra 2 kan Dansk Journalistforbund ikke anbefale, at TVM-
uddannelsen forkortes med 6 måneder (svarende til 12.5%), ved at praktiktiden 
skæres ned fra 18 til 12 måneder.  
 
De TVM-studerende vil på den måde blive dårligere klædt på til at virke på 
mediearbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Det er almindeligt anerkendt, at 
aktørerne på mediemarkedet i dag skal evne langt flere ting end for blot 10 år siden, 
hvor TVM-uddannelsen blev født med 18 måneders praktik. 
 
Samfundets kompleksitet er øget flerfold, ligesom der skal leveres til flere platforme 
og i flere formater, så det er ikke tidspunktet at gøre en medieuddannelse kortere. 
 
Dansk Journalistforbund anerkender, at det for tiden er svært at finde det 
tilstrækkelige antal praktikpladser til de TVM-studerende, så hvis det bliver besluttet 
at forkorte praktiktiden, foreslår Dansk Journalistforbund at undervisningstiden til 
gengæld forlænges tilsvarende. 
 
Det kunne så være 6 måneder med praksisnær undervisning, der i høj grad har fokus 
på hvordan man skaber sig sit eget arbejdsliv, i en verden hvor der i disse år ikke er 
mange faste etablerede jobs. 
 
Vedr. § 4 stk. 2 vil Dansk Journalistforbund anbefale, at hvis praktiktiden forkortes, 
skal muligheden for at ulønnet hjemlig praktik helt fjernes. Muligheden for ulønnet 
praktik er oprindeligt skrevet ind i bekendtgørelsen for at hjælpe de TVM-studerende 
med at overbevise arbejdspladser, der ikke kendte til uddannelsesindholdet, om at de 
er kompetente praktikanter, ved et tilbyde et halvt år uden løn. I dag er der ikke 
længere tvivl om, at TVM-praktikanterne er kompetente, og hvis praktiktiden er nede 
på 12 måneder bør muligheden for at 6 måneder foregår uden løn, fjernes. 
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