
Eksempel på en uddannelsesplan for praktikanter på DR SYD 

Uddannelsesplanen er en overordnet ramme, som vi løbende forholder os til.  

Det første halve år er fastlagt i et obligatorisk opstartsforløb, mens det sidste halve år i høj 

grad tilpasses efter praktikantens evner og præferencer. Ved begyndelsen af hvert forløb 

får praktikanten tildelt en mentor, der er ekspert i præcis det område, som praktikanten 

skal arbejde med. Forud for hvert forløb udarbejdes en detaljeret udviklingsplan med 

delmål og aftaler for de kommende måneders udvikling. Praktikanten tilbydes også 

løbende udviklingssamtaler med praktikantvejleder og redaktionsledelse.  

 

OBLIGATORISKE FORLØB 

Måned 1 og 2: 

Indføring i nyhedsproduktion og reportage 

De første dage går med indføring i vores systemer; Drupal, Dalet og Mediearkivet. 

Derudover skal praktikanten på introkursus for alle nye praktikanter i DR Byen. 

Herefter står den på reportervagter, hvor der både produceres nyheder og fladeindslag - 

først og fremmest nyheder. Indslagene vil primært være til dagen efter. 

Praktikanten møder klokken 9.00 - 16.24 og deltager i de daglige redaktionsmøder kl. 

09.15 og kl. 10.35. Undervejs bliver der tilbudt coaching fra praktikantens opstartsmentor, 

kolleger, vejlederen og redaktionslederen. 

 

Måned 3-4: 

Reporter og Morgenvogn-reporter (Hvis to praktikanter begynder samtidigt, er den ene 

enten DIGI (Hvis forløbet tilvælges) eller reporter i perioden) 

Praktikanten arbejder videre med nyhedsproduktion og reportager.  

Nu skal de første måneders erfaring i brug og reporterkræfterne prøves af ”i marken”.   

Mødetiderne på reportervagterne er de samme som tidligere kl. 9.00 - 16.24. 

Arbejdstiden kan ændres/flekses, hvis det er nødvendigt i forhold til reportageopgaverne. 

Praktikanten bliver i perioden introduceret til at køre vores sendevogn og kaste sig ud i at 

lave direkte radio. Her bliver han/hun oplært af en erfaren kollega, indtil han/hun er parat til 

at klare det selv. 

Praktikanten vil få en ny mentor, der har særligt fokus på at arbejde med praktikantens 

live-gennemstillinger. Derudover modtager praktikanten feedback fra redaktionslederen og 

bliver tilbudt detaljeret efterkritik hos vejlederen og på månedlige praktikantdage.  

Arbejdstiderne som morgen-vogn-reporter er klokken 6.00 – 13.24. 

 

Måned 5-6: 

Eftermiddagsoplæser 

Praktikanten skal prøve kræfter med nyhedsoplæsningen i vores eftermiddagsradio. I den 

første tid som føl hos en erfaren oplæser og siden med mulighed for at selv at have 

vagten. Det afhænger af lyst og evner, hvor meget ansvar, praktikanten får. 



Eftermiddagsnyhederne vil give praktikanten erfaring i prioritering, hurtig nyhedsproduktion 

og oplæser-funktionen. Mødetiderne i den periode hedder 10.00 til 17:35. 

 

 

I det sidste halve år af praktiktiden indgår praktikanten i den redaktionelle bemanding med 

alle dens funktioner. Det er nu, de erhvervede kundskaber skal bundfæste sig og 

journalistikken er i højsædet. Der er mulighed for nedenstående forløb alt efter evne og 

særlig interesse. Forløbenes varighed er vejledende og kan tilpasses: 

 

 

VALGFRIE FORLØB  

 

DIGI (2 måneder) 
Nu handler det om de sociale medier og dr.dk. Praktikanten får nærmere indblik i, hvordan 
den del af vores produktion foregår. Det er her, han/hun skal lære at skrive artikler til nettet 
og gøre dem lækre med henvisninger, fakta-bokse, billeder, videoer og gode overskrifter. 
Strategiske overvejelser så som timing, rubriksprog og lanceringsstrategi indgår. 
Han/hun får også indblik i de mange muligheder, som nettet og de sociale medier giver os 
og vores lyttere. Praktikanten skal til at begynde med arbejde sammen med en erfaren 
SoMe-reporter, men vil med tiden komme til at bestyre posten selv med kontinuerlig 
sparring fra sin digi-mentor og vejlederen. Der er både en sen og en tidlig SoMe-vagt. 
 

Eftermiddagsreporter (1 måned) 

Praktikanten skal introduceres på vores eftermiddagshold bestående af to værter, to 
nyhedsoplæsere, en digital medarbejder og en eftermiddagsreporter. Han/hun skal som 
eftermiddagsreporter forsøge sig med mange forskellige genrer. Alt fra at lave hurtige 
nyheder til at køre ud med vogn og sende direkte til eftermiddagsudsendelsen. Kollegerne 
på eftermiddagsholdet vil løbende give feedback.  
Mødetiderne som eftermiddagsreporter er fra kl. 10.00 – 17.24.  
 
Reportergruppen (1-2 måneder) 
I disse måneder får praktikanten mulighed for at kaste sig ud i større radiohistorier efter 
eget valg og han/hun skal her trække på erfaringerne fra de tidligere måneder. 
Praktikanten skal her være en del af redaktionens faste reportergruppe og være med til at 
udvikle større egen-historier, der kan udkomme i hele DR på alle platforme: Radioavisen, 
TV-avisen, dr.dk, de regionale nyheder og P4 Morgen.  
 
Feature og diverse (Efter aftale)  
Hvis praktikanten har en stærk ide og selv er i stand til at pitche den til den relevante 
redaktion, er der mulighed for at prøve kræfter med en feature til P1 eller en anden 
længerevarende radio- eller web-opgave efter eget ønske. 
 
 
Spørgsmål? 
Du er altid velkommen til at kontakte praktikantvejlederen på mail eller telefon. 
 


