
Uddannelsesplan for journalistpraktikanter på TV SYD  

TV SYD vil give dig en professionel online- og tv-uddannelse, hvor vi vægter at udvikle både faglige og 

menneskelige kompetencer.  

Vi giver dig muligheden for at arbejde selvstændigt under ansvar efter den første tids introduktionsforløb. 

Du bliver en vigtig del af holdet og indgår på lige fod med de øvrige medarbejdere i redaktionen. På den 

måde får du mulighed for at føle det ansvar og til tider tidspres, der følger med i den daglige produktion af 

nyheder. Vi forventer, at du tager ansvar for din uddannelse og ikke mindst din dagligdag på TV SYD. Det 

betyder hårdt arbejde og ejerskab for dine historier.  

Sammen vil vi udvikle din evne til at se og idéudvikle dine egne historier. Men du skal også selv ville og 

turde.  

TV SYD består af en bred gruppe af professionelle medarbejdere med forskellige kompetencer. På linje med 

TV SYDs øvrige medarbejdere vil du som praktikant hovedsageligt blive vagtsat til at lave alle slags nyheder 

til online og tv. Længere produktioner kan i helt, helt særlige tilfælde også indgå i forløbet som en del af 

praktikantens opgaver.  

Målet er, at alle praktikanter, der forlader TV SYD, selv skal kunne være en del af en online nyhedsdesk og 

producere video og indslag. Det vil sige, at du på egen hånd skal kunne lave research, optage og redigere et 

indslag – også som VJ.  

TV SYD tilbyder som udgangspunkt muligheden for, at praktikanten kan arbejde som onlinereporter, VJ 

(efter oplæring) og tv-reporter. Der kan i helt, helt særlige tilfælde blive mulighed for at blive live-reporter.  

TV SYD er lige som alle andre medier i konstant udvikling. Og der udarbejdes derfor en individuel, fleksibel 

uddannelsesplan for hver praktikant. 

Praktikforløbet på TV SYD er præget af mange nyhedsvagter på forskellige platforme. Primært tvsyd.dk og 

nyhedsudsendelsen på tv. Det betyder både lange dage 'i marken' og kortere, men meget tidlige eller 

meget sene, dage på redaktionen. Der arrangeres desuden oftest et live-kursus i løbet af praktiktiden.  

TV SYDs praktikantvejleder har ansvaret for, at praktikanten under hele opholdet føler sig tryg. Det er 

praktikantvejlederens ansvar at bidrage til at løse eventuelle problemer i forbindelse med 

uddannelsesforløbet. Praktikantvejlederen har sammen med TV SYDs redaktionsleder ansvaret for, at 

praktikanten følger uddannelsesplanen og udvikler sig positivt.  

Under hele uddannelsesforløbet er der afsat 10 dage årligt til praktikantdag sammen med 

praktikantvejlederen og de øvrige journalistpraktikanter. Dagene bliver brugt til dybdegående efterkritik, 

kurser eller besøg fra eller på andre medier.  

TV SYDs redaktører har ansvaret for, at praktikanten får feedback 'på dagen'. Praktikantvejlederen har 

ansvaret for, at praktikanten herudover får en løbende efterkritik – blandt andet på praktikantdage. Der er 

derudover altid mulighed for at bede om at få feedback på konkrete produktioner. 


