
Uddannelsesplan for Effektivt Landbrugs 
praktikant 
 
Målsætning 

Praktikanten skal ved afslutningen af sin praktikperiode være bevidst om, hvordan 
læsergruppen nås mest effektivt, have et flydende sprog samt øget kendskab til 
dagbladsjournalistik, ugeavisjournalistik, magasinjournalistik og netjournalistik.  
 

Redaktionerne 

Produktion: 

www.landbrugnet.dk, SoMe og dagbladet Effektivt Landbrug, der udkommer i et 
varierende oplag tirsdag til lørdag, med 15 tilknyttede journalister, hvoraf cirka 
halvdelen er placeret i Langeskov på Fyn, mens de andre er placeret på redaktioner 
og kontorer i henholdsvis Brørup, Århus, Støvring og København. Den primære 
målgruppe er heltids-landmænd. 

Ugeaviserne Landbrug Fyn, Landbrug Øst, Landbrug Syd og Landbrug Nord, 
der produceres af den samme journalist-gruppe. Aviserne dækker hver deres landsdel, 
og udkommer hver onsdag i totalt set 104.893 eksemplarer. Målgruppe: Jordbrugere. 

Magasinet Frilandsliv, der produceres i Langeskov, og udkommer hver tredje uge i 
et oplag på 104.893 eksemplarer. Magasinets målgruppe er folk, der bor på landet.   

Hver dag holdes redaktionsmøde kl. 09.15 i Langskov, hvor journalister fra alle 
redaktioner er med over Skype.  

 
På hvilke redaktioner skal praktikanten opholde sig og i hvor 

lang tid? 

Praktikanten skal være på dagbladet Effektivt Landbrug og 
www.effektivtlandbrug.dk's samlede redaktion, samt i et mindre omfang på 
ugeavisernes redaktioner og magasinet FrilandsLivs redaktion, igennem hele 
praktikforløbet på seks, tolv eller atten måneder. Praktikanten deler sin tid mellem 
dagbladet, hjemmesiden, magasinet og ugeaviserne med cirka 60-65 procent af tiden 
på Effektivt Landbrug, 20-25 procent på ugeaviserne Landbrug Syd, Landbrug Nord, 



Landbrug Fyn og Landbrug Øst, 5-10 procent på www.effektivtlandbrug.dk og 5-10 
procent på magasinet Frilandsliv. Formålet er, at praktikanten skal lære at arbejde 
både med faste og kontinuerte deadlines på forskellige medier inden for alle genrer. 

 
Hvilke genrer skal praktikanten arbejde med? 

Praktikanten vil få mulighed for at prøve kræfter med og blive indført i journalistiske 
genrer fra nyhed over baggrund til undersøgende reportage, reportage, interview og – 
hvis lejligheden byder sig – portræt.  

Praktikanten skal dels arbejde med kontinuerte deadlines, dels med flere faste 
deadlines. Det giver mulighed for at veksle mellem at arbejde hurtigt og præcist med 
nyheder til dagbladet og nettet, og at udvikle solo-historier til 
dagbladet/ugeaviserne/magasinet.  

Praktikanten skriver ofte dagbladets meget læste side 4-notespalte med nyt om navne 
og virksomheder samt arrangementer.  

 
Coaching eller efterkritik? 

Praktikanten får som altovervejende hovedregel ikke offentliggjort større artikler, 
som hun ikke er blevet coachet på. Alle artikler læses igennem af redaktør eller 
journalist/redaktionssekretær. Der er altså mulighed for feedback, før artiklen 
kommer i det trykte blad.  

Der vil i et lille omfang være specifik efterkritik af enkelte artikler. Derudover er der 
månedlige praktikantmøder med praktikantvejlederen, hvor dagligdagen kan vendes, 
og der kan gives ekstra feedback, hvis det ønskes.  

 
Hvilke stofområder skal praktikanten arbejde med? 

Praktikanten vil få mulighed for at dække hele spektret af emner, der interesserer 
landmænd, inklusiv debatmøder og arrangementer, men skal også bidrage til 
landmands-faglige artikler i Effektivt Landbrugs skiftende temaer hver weekend samt 
Svinefokus, Driftsøkonomifokus, Plantefokus og Kvægfokus i ugens løb. Dertil også 
mere »bløde« artikler målrettet jordbrugere/folk på landet.  

 
Praktikanten skal trænes i at tænke visuelt 



Det er en vigtig del af praktikantens uddannelse at øve sig i at fotografere og i 
illustrationsmuligheder i samspil med vores layouter. Praktikanten skal lære at lave 
historier, der fungerer både visuelt og i ord. 

 
Praktikantvejleder 

Den overordnede tjans som praktikvejleder er redaktionschefens, og i hans fravær 
redaktørens. Begge kan dog uddelegere tjansen midlertidigt til en af de faste 
skrivende journalister på redaktionen. Praktikanten kan diskutere sociale og 
journalistiske problemer og muligheder med praktikantvejlederen. 
Praktikantvejlederen vil i et lille omfang give særskilt efterkritik på artikler. 

 
Svære kilder 

Effektivt Landbrugs læsere er kritiske læsere, og nogle gange også kritiske kilder. 
Det kan eventuelt give praktikanter præstationsangst at skrive til branchen og at 
bruge landmænd som kilder. Derfor begynder vi blødt med meget konkrete historier, 
og prøver os derefter frem med sværere opgaver. 

 
Uddannelse 

Da Effektivt Landbrug har én enkelt praktikant, har vi ikke et større 
uddannelsesprogram. I det omfang, det er muligt, gør vi gerne plads imellem 
opgaverne til, at vores praktikant for egen regning deltager i fagrelevante tilbud som 
Fagfestival, tema-aftener, seminarer, mv. 
 
 

Forhold i øvrigt 

Praktikanten har som udgangspunkt fri i weekender, dog kan der forekomme enkelte 
opgaver, som ligger der.   

Arbejdspladsen er primært i Langeskov på Fyn. Det er ikke noget krav, at 
praktikanten bosætter sig i lokalområdet – men det forventes, at vedkommende 
møder ind på kontoret på alle hverdage, medmindre andet er aftalt i forbindelse med 
eksempelvis opgaver uden for huset.  



Det er et krav at praktikanten har kørekort, da opgaver fra tid til anden løses uden for 
huset. Her har huset redaktionelle biler til rådighed.  

 


