
Generel uddannelsesplan for journalistpraktikanter 

ved Energinet 

 

Energinet er en selvstændig offentlige virksomhed under Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriet. Det betyder, at vi er en politisk forankret institution med et 

helt særligt samfundsansvar, hvilket stiller krav til virksomhedens kommunikati-

on. 

 

Hvad vil Energinet.dk lære praktikanterne? 

Vi fastlægger sammen med praktikanten den specifikke uddannelsesplan, som vi 

også i fællesskab justerer undervejs i forløbet, så praktikanten får mest muligt 

ud af sit ophold ved Energinet. 

 

Overordnet følger vi en generel uddannelsesplan, der ser sådan ud: 

 

Praktikanten skal gennem sit praktikophold: 

 Bruge, afprøve og forfine journalistiske redskaber og arbejdsmeto-

der lært på første del af uddannelsen – herunder ideudvikling, vinkling, 

interviewteknik, coaching og feedback. 

 Få rutine med væsentlige kommunikationskompetencer - herunder 

strategisk rådgivning, målgruppeanalyse, kommunikationsplaner og etik. 

 Prøve kræfter med forskellige platforme – herunder web, brochurer, 

kampagner, video og sociale medier. 

 Arbejde både selvstændigt og i teams. 

 Lære at være en del af en stor organisation med mange kompetencer 

og faggrupper og et helt særligt samfundsansvar. 

 Få viden om det danske energisystem og den grønne omstilling til et 

fossilfrit samfund. 

 

Hvordan introducerer vi nye praktikanter? 

 Praktikanten møder første dag til velkommen-kaffesnak vejleder og kol-

leger. 

 Praktikanten får rundvisning i huset og introduktion til arbejdssted og 

arbejdsredskaber. 

 Første dag løses en konkret kommunikationsopgave – for at komme 

godt i gang. 

 Oplæring i det daglige foregår herefter med sidemandsoplæring. 

 I løbet af den første uge laver praktikant og vejleder en uddannelses-

plan. 

 Praktikanten deltager ligesom alle nye medarbejdere i virksomheden i et 

introduktionskursus – også af hensyn til sikkerhedsprocedurer mv. 

 

Hvordan vejledes praktikanter? 

 Hovedansvaret for vejledning er hos praktikantvejleder og pressechef 

via faste møder, men alle i afdelingen bidrager med vejledning, coaching 

og evaluering. 

 Praktikanten kan altid henvende sig til kolleger i afdelingen og få hjælp 

og coaching. 

 Gennem ugentlige redaktionsmøder får praktikanten sparring på ideer 

og feedback på konkrete opgaver. 



 I opstartsfasen er der coaching og vejledning på alle opgaver. Efterhån-

den som praktikanten får rutine, skal en del af coaching blive til selvcoa-

ching, så praktikanten langsomt bliver selvkørende. 

 

Særlige forhold for Energinet 

Energinet har et særligt samfundsansvar som ejer samfundskritisk infrastruktur 

og indgår i nationale beredskabs- og 

sikkerhedsplaner. Derfor er medarbejderne – også praktikanten – underlagt 

særlige regler og restriktioner, herunder sikkerhed, it-sikkerhed, tavshedspligt 

mv. 

 

Kommunikationsafdelingen består af 1 kommunikationschef, 1 pressechef, 10 

kommunikationsrådgivere – herunder praktikantvejlederen, 2 webfolk og 2 gra-

fikere. Alle bidrager til vejledning og sparring. Det overordnede ansvar er place-

ret hos praktikantvejleder Anne Maarbjerg Rasmussen og pressechef Jesper 

Nørskov Rasmussen. 

 


