
Uddannelsesplan for journalist-praktikant på Djøfbladet 
 
Som praktikant på Djøfbladet vil du få et grundigt indblik i hverdagen på en magasinredaktion. Her vil du blive 
udfordret fagligt og lære meget under kyndig vejledning af kolleger på en overskuelig redaktion, som leverer kvalitets-
journalistik til en kræsen målgruppe. Djøfbladet er en del af Djøf, men redigeres på journalistiske præmisser. 
 
Læringsmål 
Praktikanten får mulighed for at prøve kræfter med en række journalistiske discipliner som ideudvikling, research, 
kildekritik, interview, databehandling og vinkling. Samt få kendskab til visualisering som fx foto, layout og infografik. 
Opgaverne vil have stigende sværhedsgrad, og der skal både skrives til web, nyhedsbrev og print. Som minimum vil 
praktikanten efter de seks måneders praktiktid selvstændigt kunne producere en lidt større artikel og dermed researche, 
faktatjekke, interviewe, vinkle og skrive på et niveau, så historien uden videre kan bringes i Djøfbladet.  
 
Forventninger 
Vi regner med, at praktikanten engagerer sig i det daglige arbejde på redaktionen og bidrager med ideer. Det er vigtigt 
at blive en del af redaktionsteamet på seks journalister og en bladsekretær, ligesom praktikanten aktivt skal orientere sig 
i og knytte kontakter til kolleger i den øvrige del af Djøfs organisation, som redaktionen samarbejder med. 
 
Det tilbyder vi 
Redaktionen har en klar ambition om at tilbyde et rigtig godt praktikforløb for en praktikant, som også selv er klar til at 
yde en indsats. Faglig inspiration, et godt arbejdsmiljø og systematisk coaching og vejledning skal gøre praktikanten 
godt rustet til fremtidige udfordringer. Praktikanten kan også få indblik i, hvordan en politisk organisation fungerer. 
 
Vejledning og coaching 
Alle praktikantens artikler bliver gennemlæst og kommenteret inden redigering. Praktikant-vejlederen vil hver måned 
give praktikanten feedback på et antal artikler. Der gives også mere overordnet, systematisk efterkritik på redaktionen.  
 
Stofområder 
Redaktionen beskæftiger sig især med stofområderne karriere, arbejdsmarked, samfund, politik og studieliv. 
Praktikanten vil også typisk arbejde inden for disse stofområder. 
 
Arbejdstid 
37 timer pr. uge, fordelt på 5 arbejdsdage mandag-fredag. Gode muligheder for flekstid, men kun i meget begrænset 
omfang hjemmearbejde. Der kan lejlighedsvis være aften- eller weekend-arbejde i forbindelse med møder. 
 
Arbejdssted 
Redaktionen har til huse i Djøfs bygning i Gothersgade 133, 1015 Kbh. K – lige ved Nørreport Station. Her arbejder ca. 
260 ansatte i Djøf. Djøfbladet indgår i afdelingen Kommunikation & Politik.  
 
Om Djøf 
Djøf har 90.000 samfundsvidenskabelige akademikere og studerende som medlemmer. De arbejder som medarbejdere 
og ledere i den private og offentlige sektor i både ind- og udland. Djøf arbejder for at sikre medlemmerne de bedste 
vilkår for kunne udfolde deres potentiale i både studie- og arbejdsliv. Djøf har stigende medlemstal, og der er høj 
tilfredshed med Djøfs rådgivning og aktiviteter. 
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