
HER&NU – Uddannelsesplan for journalistpraktikanter 

På ugebladet HER&NU får praktikanten de grundlæggende journalistiske værktøjer.  Spørgeteknik, storytelling, 

research, kildepleje og den store betydning af et godt samarbejde med redaktionssekretærer, fotografer og 

layoutere, så journalistpraktikantens artikler spiller sammen med billeder, farver og opsætning. 

Desuden bliver praktikanten bekendt med vigtigheden af brainstorming, coaching og feedback. Praktikanten 

lærer at skrive de korte, nyhedsvinklede artikler, de længere reportager og det store personlige 

portrætinterview samt de stramme notitser til både blad og web. 

På HER&NU er det vigtigt at kunne samarbejde med bladets andre journalister, men også lære at arbejde 

selvstændigt. Praktikanten får forståelsen af, at planlægning med redaktionssekretærer og fotografer før en 

opgave er vigtig, så reportagen/artiklen bliver af højeste kvalitet for læseren.  

Praktikanten kommer til at lære det vigtige i god kildepleje/kildekritik. Der bliver stor mulighed for at skabe et 

netværk blandt kendte, diverse presseafdelinger og pr-bureauer. 

Praktikanten bliver tilknyttet to praktikantvejledere, som sidder på redaktionen, der huser fem journalister, én 

layouter, én fotopraktikant og seks fasttilknyttede fotografer. De første uger bliver praktikanten stille og roligt 

guidet gennem de forskellige arbejdsopgaver i samarbejde med de faste journalister, før praktikanten selv bliver 

sendt ud i verden. 

Og verden er stor på HER&NU. Praktikanten får mulighed for at opleve og beskrive kendislivet og det royale liv i 

Danmark, men man kan også få muligheden for at komme på en udlandsrejse. Både med Hoffet, arrangerede 

presseture og selvstændige interviews/reportageture.  

Der vil blive udarbejdet en praktikantplan mellem praktikanten, praktikvejlederen og chefredaktøren. En plan, 

der vil lære praktikanten arbejdet som skrivende journalist. Hvis praktikanten ønsker det, er der også mulighed 

for at få en plads i redaktionssekretariatet i en kortere periode, så praktikanten får indblik og forståelse for den 

overordnede journalistiske produktion af et ugeblad. 

Der vil hver anden måned blive afholdt et praktikantmøde med praktikantvejlederne. Men har praktikanten brug 

for flere eller andre møder, vil der selvfølgelig blive sørget for det. Der vil løbende blive givet feedback til 

praktikanten. Ikke kun fra vejlederen, men også fra bladets andre redigerende og skrivende journalister. 
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