
GENEREL UDDANNELSESPLAN FOR ALT FOR DAMERNE  
 
Hvad kan vi tilbyde dig? 
Som journalistpraktikant på ALT for damerne får du mulighed for at skrive magasinjournalistik på 
et højt niveau. Den gode journalistiske historie er en helt central del af siderne i ALT for damerne 
og noget, vi prioriterer højt. Vi gør meget ud af det sproglige og fortælletekniske.  
Du bliver en del af et levende journalistisk miljø med 25 medarbejdere, hvoraf knap halvdelen er 
skrivende og redigerende journalister. Du vil blive tilknyttet artikelredaktionen og vil desuden få 
mulighed for forløb som webjournalist på ALT.dk og som redaktionssekretær.  
 
Hvad forventer vi af dig? 
Du skal først og fremmest have lyst til at være praktikant på ALT for damerne. Men derudover er 
det også supervigtigt, at du er god til at få ideer, kan tage ansvar for at få dine sager færdige og 
har masser af gåpåmod. Du er i høj grad selv ansvarlig for, at du får et godt og lærerigt 
praktikforløb, så der er også meget vigtigt, at du er selvstændig.  
 
Hvad bliver dine opgaver? 
 
Til bladet 
Du skal have lyst til at skrive alle slags artikler. Fra de store portrætinterviews med kendte og 
ukendte til caseinterviews, småstof, mindre interviews, billedbårne sager og alt muligt andet. Det 
kan være inden for alle vores emner, men har du en speciel viden og interesse for et stofområde, 
f.eks. mode eller sundhed, har du mulighed for at skrive særlig meget om det.  
 
Derudover 
Du har også mulighed for at sidde i redaktionssekretariatet sammen med redaktionssekretærerne 
og layouterne i en kortere periode, hvis du har lyst til det. Lige som du har mulighed for at blive en 
del af teamet bag vores site ALT.dk for en periode. Her assisterer du webredaktøren og opdaterer 
siden, redigerer artikler og skriver egne historier.  
 
Hvad får du af vejledning? 
I det daglige får du feedback af bladets indholdsansvarlige.  
Med jævne mellemrum vil du holde møder med din praktikantvejleder, hvor du får en grundigere 
feedback, og hvor I løbende evaluerer dit praktikophold. 
 
 
 
                  Journalist og praktikantvejleder Louise Gade Sig, marts 2016.   
  


