
 

 
 
 
TV 2/Fyn er et rigtig godt praktiksted. Det er vi, fordi vores praktikanter får lov at arbejde. De får lov 
at lære. De får udviklet sig som journalister og de får ikke lov at gemme sig. Praktikanterne får de 
gode opgaver, de svære opgaver og de mere rutineprægede opgaver.  
Og vores erfaring siger os, at journalistpraktikanter fra TV 2/Fyn er særdeles værdsatte hos andre tv-
stationer og produktionsselskaber, når praktikanterne efter endt uddannelse søger videre. 

 
 
 
TV 2/FYNs praktikantforløb er tilrettelagt for den enkelte praktikant seks 
måneder frem i tiden. Hver praktikant cirkulerer løbende rundt mellem 
nyhedsredaktionen og de tre fagredaktioner. Typisk i to til tre måneders 
intervaller. 

 
1) Den første måned på stationen er en kombination af oplæring og 

indførsel i produktionssoftwaren på stationen samt følvagter, hvor de 
følges med fastansat personale ud på opgaver. 
Vi giver en grundig uddannelse i newsroomværktøjet Inews, der er det 
mest udbredte system i verden. Desuden bliver praktikanterne lært op i 
Newscutter, der er redigeringssystemet på TV 2/Fyn. Derudover kommer 
der undervisning i IT og arkivsystem. Endelig er der også undervisning i 



vores CMS system. Det er systemet, der styrer hele vores hjemmeside. 
På den måde bliver praktikanterne hurtigt og effektivt klædt på til at 
kunne arbejde på lige fod med fastansatte. 

2) Men det hele er ikke undervisning. Ret hurtigt begynder praktikanterne 
på det, vi kalder for desken. Det er selve rygraden i nyhedsmaskineriet 
på TV 2/Fyn. Som deskreporter leverer man VO, attack, grafik og 
klippede interviews til nyhedskanalen. Derudover arbejder man på tværs 
af medier, hvilket vil sige, at der også skal skrives, klippes og produceres 
til tv2fyn.dk og de sociale medier som facebook og twitter. Og tro det 
eller lad være. Men text-tv lever stadig og har ret gode brugertal. Så den 
platform skal også serviceres. På desken lærer praktikanterne at tænke 
hurtigt, at skarpvinkle og forstå selve DNA’et i nyheder. 

3) Herefter er det på tide at komme ud i virkeligheden. Praktikanterne 
bliver fordelt ud på forskellige funktioner. Blandt andet skal de lære at 
arbejde som VJ’s. Men også den mere klassiske disciplin som reporter 
kommer her ind i billedet. Typisk begynder praktikanterne som ”føl” hos 
en voksenreporter, men efter et par vagter er det tid til selv at prøve 
kræfter med at filme, redigere og fortælle historier fra bunden. 
Ofte bliver to praktikanter sat sammen i et makkerpar, hvor de har én 
dag til at researche en historie og én dag til at producere. 

4) Herefter bliver det tid til, at praktikanterne skal ud i vores 
specialredaktioner. Vi har tre fagredaktioner – politik, kultur og business 
– og her bliver praktikanter normalt udstationeret i to til tre måneder. I 
fagredaktionerne arbejder man som selvtilrettelægger, hvilket vil sige, at 
vagtplaner ikke eksisterer. Redaktionerne koordinerer selv arbejdstiden, 
hvilket giver maksimal frihed til at dykke ned i historierne. 
Udover de tre fagredaktioner har vi også et live-team, som 
praktikanterne naturligvis også skal prøve kræfter med. Her er der 
normale live-vagter på dagen, hvor praktikanterne sammen med det 
øvrige team leverer daglige lives til nyhedskanalen og vinduerne på TV 2. 
Ofte kan en live-reporter opleve at skulle lave live på tre til fire historier 
på én dag. 
Udover de daglige live-vagter er der også en særfunktion, der kaldes for 
Fyn Live. Konceptet er 20 minutters live on-location, hvor der udover en 
fotograf også er en field-producer med. 

 

Nyheder 



 
 

 
Praktikanten bliver hver dag koblet sammen med en fotograf. De udgør det 
team, der skal producere og redigere et af dagens nyhedsindslag. Dagen 
starter med ideudvikling på redaktionsmødet, og herefter går praktikant og 
fotograf i gang med research og produktion. Holdet kører ud og producerer, og 
vender derefter tilbage til tv-stationen i Odense, hvor praktikanten skriver 
manus og klipper indslaget. Imens giver de input til desken, der står for at 
producere den digitale version af historien til web og SoMe. Dagens redaktør er 
coach, og hjælper praktikanten hele vejen igennem. En typisk arbejdsdag er 9-
10 timer. 
 
En nyhedsvagt kan dog godt komme til at se anderledes ud. I dag sender TV 
2/Fyn nyheder klokken 12.10, 17.10, 18.15, 19.30 og 22.20. Men vi sender 
også direkte nyheder på vores nyhedskanal fra klokken 14 til 20, så 
praktikanten vil også opleve, at der skal produceres til andre tidspunkter end 
”de traditionelle” aftenudsendelser. 
Og når vi går i BREAKING, så smider vi rundown og satser benhårdt på den 
ene historie, der rydder fladen. 
 
 
 

Fagredaktionerne 
 

Kultur: 

 



 
 
Redaktionen består af 4-6 medarbejdere, der har fuldt fokus på kulturlivet på 
Fyn og øerne. Det er meget op til redaktionen selv at tilrettelægge og fordele 
opgaverne. Som praktikant vil du både være med til at producere daglige 
nyhedsindslag til TV 2 vinduerne, men du skal også prøve kræfter med at 
sende live eller producere længere nyhedsserier inden for kulturområdet. Du 
vil både arbejde sammen med en fotograf og selv lave indslag som VJ. 
Det helt store shownummer for kulturredaktionen er hvert år dækningen af 
Tinderbox festivalen. Det er hele TV 2/Fyn, der rykker ud og sender tre dage 
fra festivalpladsen. Men kulturredaktionen står i spidsen for planlægningen af 
den lange maratonsending på tre gange 12 timer. 
Fagredaktionerne skal også sende Fyn Live en gang hver uge. 
 

 
 

Politik: 

 
 

 
Redaktionen består af 4-6 medarbejdere, der producerer nyhedsindslag samt 
input til nyheder i løbet af ugen. Det er meget op til redaktionen selv at 
tilrettelægge og fordele opgaverne. Som praktikant vil du både være med til 
tilrettelæggelse af live-debatter og levere indslag til de daglige nyheder. Også 
på den politiske redaktion skal du sende live og måske arbejde som VJ. Også i 
politik skal du sende Fyn Live en gang om ugen. 
 

 
 
 
 
 



 Live: 

 
 
Live teamet på TV 2/Fyn sender hver dag live fra hele den fynske region. Både 
som almindelige livereportere, der rapporterer til nyhedskanalen og til TV 2 
vinduerne.  
Udover disse står live-redaktionen for Fyn Live, der er et format på 20 
minutter direkte on-location. Det kan være alt fra events til borgermøder eller 
politiske stormøder. 
TV 2/Fyn har stort set droppet brugen af gammeldags SNG-biler, da vi nu 
sender trådløst via et system med otte simkort. Det betyder, at livet som live-
reporter kræver hastighed og fokus. For der kan være ganske kort tid mellem 
den første live i Svendborg til den næste live, der måske foregår i Kerteminde. 
Det kan bedst beskrives som shoot and move livejournalistik. Efter ankomst til 
location, går der ofte blot 10 minutter til du er igennem, direkte. 
TV 2/Fyn eksperimenterer også med live-streaming på hjemmesiden. Denne 
disciplin skal vi have meget mere af, og der har praktikanterne rig mulighed 
for at boltre sig.  
 
 
 
 
 

Vejleder og praktikantdage: 
  
Der er tilknyttet én fast vejleder til praktikanterne. Det er vejlederens opgave 
at sørge for, at praktikanten får en god praktiktid, og at de forskellige 
funktioner og muligheder praktikanten bliver stillet i udsigt, også bliver tilbudt. 
Dette sker i samarbejde med redaktionschefen, som er praktikanternes chef. 
Vejleder og redaktionschef ansætter praktikanterne. Praktikanten kan bruge 
vejlederen til at ”læsse af” på og til at søge hjælp og råd i praktiktiden. 
 
Derudover er det vejlederens opgave at tilrettelægge den månedlige 
praktikantdag som ofte holdes sammen med TV 2/FYNs FTP elever. Her kan 
indholdet variere og dagene må meget gerne tilrettelægges med råd, gode 
idéer og inputs fra praktikanterne selv. Der vil være en del fokus på efterkritik 
af praktikanternes arbejde ligesom der også lægges stor vægt på ”løs snak 
udenfor referat”, hvor praktikant-jobbets glæder, sorger, frustrationer o. 



lignende kan luftes og diskuteres. Der arrangeres også ture til Christiansborg 
og til andre relevante virksomheder, og der holdes øvelser og inviteres gæster. 
Uddannelsen som journalist er vigtig for TV 2/FYN, og derfor bruger vi også 
praktikantdagene til at arrangere forskellige workshops i journalistiske 
discipliner. Eksterne konsulenter bliver hyret til at undervise i blandt andet 
live, ideudvikling og speaktræning. 
 
Én praktikantdag bliver brugt til en BOOT-CAMP, hvor praktikanterne sammen 
med en konsulent skal spore sig ind på én ide hver, som efterfølgende skal 
forløses på en úge. Denne BOOT-CAMP giver mulighed for at dybdeborende 
journalistisk produkt, hvor det er et krav, at praktikanten tænker flermedielt 
og udkommer på tværs af platforme. En arbejdsgang, der i øvrigt også gælder 
i det daglige arbejde, hvor nyheder skal krydse mellem platformene. 
 
Når praktiktiden er slut garanterer vi, at I har fået den bedste uddannelse 
inden for moderne journalistik i Danmark.  
Har I selv ydet alt I kan, så kan I få et job overalt i den danske mediebranche. 
Det lyder stort og flot – men vi mener det. 
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