Udviklingsplan: oplæser
-

december + januar + løbende vagter

Overordnet mål:
Mit mål som nyhedsoplæser er, at være i stand til at levere prioriterede regionale nyheder på en
troværdig, forståelig og spændende vis.
Det vil jeg gøre, ved at:
1. Fortsætte med at øve min speak, så jeg er i stand til at levere mit indhold troværdigt og
forståeligt.
Hvordan vil jeg gøre det?
Jeg får hele tiden øvelse, når jeg læser nyheder op. Jeg har dagligt fokus på vejrtrækning og
stemmeføring, og jeg forsøger så vidt muligt at gøre det godt. Nogle gange er praksis dog,
at jeg ikke kan nå at læse det meget igennem inden udsendelsen. Men det bestræber jeg
mig altid på, og det vil jeg fortsætte med.
Hvordan sikrer jeg udviklingen?
Min mentor Ellen giver løbende feedback på, om jeg skal gøre noget anderledes.
Men det korte af det lange er - jo mere øvelse, jo færre fejl og jo mere sikkerhed.
2. Fortsætte med at kunne lave nyheder i forskellige formater – korte telegrammer, længere
udredende nyheder og perspektiverende løsninger.
Hvordan vil jeg gøre det?
Som oplæser oplever jeg at få masser af kilometer i benene, og jeg synes det er fedt, at
man selv er herre over sine udsendelser. Det betyder, at jeg selv er afhængig af at få noget
i kassen. Jeg kan godt lide pindevagterne, fordi jeg skal have mit produkt klar til et specifikt
tidspunkt. Det betyder, at jeg arbejder hurtigt og koncentreret.
Så jeg synes sådan set, det allerede går meget godt.
Men jeg kan blive endnu bedre til at finde historier, som er unddraget det generelle
nyhedsbillede.
Hvordan sikrer jeg udviklingen?
Jeg har bedt Ellen sige til, hvis hun ikke mener, jeg producerer nok eller godt nok. Vi taler
dagligt om indhold og historierne, og hun læser ofte mine nyheder igennem, så det følger
naturligt.
I øvrigt får jeg især Per på nakken, hvis jeg laver sproglige fejl, så det forsøger jeg så vidt
muligt også at undgå. – de ser alt! ;)
3. Blive bedre til at kunne vurdere væsentligheden i dagens større historier og dermed kunne
rangliste dem på; hvad skal vi prioritere, hvad skal blot være et telegram, hvad er vigtigt i
Syd, og er samme historie mindre væsentlig i ESB?
Hvordan vil jeg gøre det?

Jeg kan mærke, at jeg godt kan blive bedre til at have et skarpt blik for øje for, hvad jeg skal
rykke på, og hvad jeg måske ikke skal – og hvordan jeg skal. Så jeg bliver mindre afhængig
af Ellens syn på det.
Indtil videre fungerer det godt, fordi Ellen prioriterer fra morgenen og desuden er god til at
samarbejde og lave aftaler om, hvad vi vælger at gå med.
Hvordan sikrer jeg udviklingen?
Mere tid på posten vil give mig mere erfaringen indenfor prioriteringen på dagen. Jeg kan
mærke, det allerede har rykket. Alene det at have nyhedsdage af forskellig karakter (med
mere eller mindre væsentlige nyhedshistorier), har hjulpet på det.

