
Formål:
Midtjyllands Avis vil være et praktiksted, der på alle måder klæder den studerende på til et godt liv i journalistikken, som den udøves 
i et lokalt funderet relationshus tæt på historier, kilder og læsere. Et ophold hos os skal indføre den studerende i genrer, udtryk og 
arbejdsmåder såvel på print som digitalt og i levende billeder.

Hvad Midtjyllands Avis kommer med:
Vi har en lang og grundfæstet tradition for at uddanne journalister. Flere af dem er efter endt uddannelse vendt tilbage til huset. Alle 
har været glade for at være hos os. Det skyldes ikke mindst, at vi tager den studerende alvorligt. Vi tror på, at den studerende kan 
noget, vil noget og er i stand til at udvikle sig og flytte noget i tiden sammen med os. Men vi kaster naturligvis ikke vores studerende 
ud fra 10 meter vippen uden at sikre os, at de er i stand til at flyde ovenpå. Vi stiller krav. Men vi understøtter, nurser og nudger i 
processen.

Dagligdagen:
Den studerende indgår i den daglige, redaktionelle proces på lige fod med de øvrige kolleger. Selv om man er praktikant, får man 
lov til at løbe med de store historier, den fede fodboldkamp eller den dramatiske reportage. Der er naturligvis også mulighed for at 
dyrke særlige stofområder, jævnfør ens interesser. Er man meget til sport, står den dør åben. Er man til politik, sørger vi for, at der 
er et byrådsmøde, der skal dækkes.

Genrer:
Vi tager ansvaret for, at den studerende får en grundig indføring i alle genrer: nyheden, featuren, reportage, portrættet, erhverv, 
politik, sport, politi- og kriminalstof. Der bliver naturligvis også mulighed for at redigere, ligesom der skal laves videoer og skrives 
til net og Facebook. Og egne ideer om store forløb og temaer er særdeles velkomne. Vi elsker at arbejde i teams, så det bliver der 
også rig lejlighed til.

Fysisk placering:
Hovedparten af praktiktiden tilbringes på Midtjyllands Avis hovedredaktion i Silkeborg. Men der bliver også tale om ophold på 
lokalredaktionerne i Ry og Kjellerup, ligesom vi bestræber os på fra tid til anden at lave arrangementer med praktikanterne på vores 
søsteravis Herning Folkeblad. Vi har en praktikantvejleder, der arbejder særlig tæt på praktikanterne.

Introduktion:
Umiddelbart efter starten hos os får praktikanten en grundig indføring i hele koncernens opbygning. Men hovedvægten ligger 
naturligvis på at vise praktikanten rundt på Midtjyllands Avis.
Praktikanten udrustes naturligvis med alle relevante arbejdsredskaber.
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