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AFTALE OM PRAKTIKANTTJENESTE
I henhold til Praktikaftalen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund (optrykt på
bagsiden), hvis indhold begge parter er bekendt med, er der mellem
Virksomhedens navn:

Praktikantens navn:

Adresse:

Adresse:

Postnummer & By:
(virksomhedens navn og adresse)

Postnummer og By:
(praktikantens navn og adresse)

og

indgået følgende aftale, som for at blive gyldig skal indsendes til DJ og DMA. Uddannelsesplanen (jf. § 2) indsendes til
uddannelsesstedet.
§ 1.
Efter at have opfyldt de i bekendtgørelsen om grunduddannelse ved Danmarks Journalisthøjskole, journalistlinien ved
Syddansk Universitet eller journalistlinien ved Roskilde Universitets Center nævnte forudsætninger for at gå videre
med den praktiske uddannelse tiltræder praktikanten den:
Praktiktidens længde svarer til den i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelsesinstitution fastsatte og varer til
den
§ 2.
Praktikanttjenesten, som er et led i praktikantens uddannelse på Danmarks Journalisthøjskole eller journalistlinierne
ved Syddansk Universitet og Roskilde Universitets Center, skal sikre praktikanten en alsidig deltagelse i normale
journalistiske arbejdsopgaver på redaktionen. Praktikantens arbejde følges af redaktøren eller kompetente,
journalistuddannede medarbejdere.
Uddannelsen i praktiktiden foregår efter en forud tilrettelagt plan for uddannelsens forløb og indhold i overensstemmelse med Uddannelsesrådets vedtagelse herom.
§ 3.
Praktikantens løn er i overensstemmelse med gældende aftale mellem organisationerne er p.t. fastsat til
kr. mdl.
§ 4.
Praktikantens ferie og øvrige ansættelsesforhold fremgår af Uddannelsesaftalen mellem Danske Mediers
Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund (optrykt på bagsiden).
Eventuel aftale om feriens fordeling:

§ 5.
Praktikanten er ved ansættelsen blevet gjort bekendt med eventuelle lokale aftaler indgået i henhold til Aftale om
videreudnyttelse af tjenstligt produceret redaktionelt stof mellem DA og DJ, herunder om eventuelle vederlag, der vil
skulle udbetales til praktikanten. Lokalaftaler udleveres på anmodning.
Den:
……………………………………………………………
(virksomhedens underskrift)

og

………………………………………………………….
(praktikantens underskrift)

