
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TV2 ØSTJYLLAND er ikke en tv-station. Vi er et mediehus i rivende 
udvikling, hvor udkommet på de digitale platforme i løbet af dagen 
tæller lige så meget som vores udsendelser på tv om aftenen. 
 

 
 
Som praktikant hos os kommer du 
derfor ikke kun til at producere 
nyhedsindslag til tv. Det gør du også, 
men du bliver også fortrolig med 
formidling af nyheder på web og med 
storytelling på sociale medier. Du 
kommer med andre ord godt omkring 
i den journalistiske værktøjskasse med 
den fællesnævner, at den visuelle  
formidling er i fokus på alle platforme.  

 
 
 

Du kommer både til at levere 
dagsaktuelt indhold og historier med 
længere afsæt som del af vores 
journalistiske forproduktion. 
 
På tv bliver du fortrolig med kameraer, 
redigeringsprogrammer (inkl. Adobe 
Premiere Pro), speak, manus m.v. Du 
får også masser af livetræning og et  
VJ-kursus, så du selv kan tage ud med 
kamera og levere levende billeder til 
alle vores platforme. 
  

Brænder du for at formidle 
nyhedshistorier fra Østjylland til 
fællesskaber på alle platforme? 
 



	

 
 
 

 
 
På web forfiner du evnen til selv at 
finde og opdyrke historier, formidle 
dem effektivt på platformen, at 
visualisere data og jonglere rundt med 
de elementer, der udgør en god 
webartikel. 

 
 
 
Inden for sociale medier kommer du til at 
stifte bekendtskab med billedbehandling, 
redigering af videoindhold på de 
forskellige platformes præmisser, 
moderering, deling af indhold, og har du 
mod på det, kan du blive en af vores 
Snapchat-værter. 
 
Efter et par ugers introforløb kommer 
du til at indgå som en del af 
redaktionen på lige fod med alle dine 
kolleger og er med til 
redaktionsmøder, hvor vi pitcher, 
sparrer og udvikler på historier. 
 
Det lykkeligste praktikforløb vil klart 
være dét, hvor du inspirerer os på 
baggrund af dit eget medieforbrug og 
dit kendskab til digitale platforme. Vi 
vil til gengæld tilbyde dig et 
praktiksted med højt til loftet, solid 
faglighed og stor respekt for din 
indsats og dit læringsforløb. 
 

 
 
 
 
 

 
 



Overordnet målsætning for 
praktikforløbet på TV2 
ØSTJYLLAND: 
Vi lægger vægt på, at du opnår brede 
kompetencer inden for moderne, 
digital nyhedsjournalistik med 
mulighed for at dyrke specifikke 
områder i sidste del af 
praktikperioden. 

Det ligger os på sinde, at din læring 
som praktikant er i centrum, og at din 
udvikling bliver taget seriøst. Udover 
at indgå på lige fod med dine kolleger 
på redaktionen, bliver dit forløb lagt til 
rette og koordineret med FTP-elever 
og øvrige under uddannelse, ligesom 
du får en praktikvejleder, der sørger 
for efterkritik og løbende sparring.  

Praktikforløbet: 
Efter et to-ugers forløb, hvor du bliver 
introduceret for kolleger, 
planlægningsværktøjer og 
redigeringssystemer og udarbejder et 
projekt med indhold til alle platforme, 
forløber din praktikperiode i faser à tre 
måneders varighed: 

1. WEB
2. TV
3. SOCIALE MEDIER

De resterende ni måneder vil du til 
dels have mulighed for selv at præge 
dit forløb, deltage i projekter og i 
øvrigt indgå i den normale produktion. 

Har du spørgsmål?
Skriv til praktikvejleder Johann Sørensen, 
joso@tv2oj.dk 

Læs mere om praktik på Facebook og 
om TV2 ØSTJYLLAND på vores blog 

https://www.facebook.com/TV2OJuddannelse/
http://bit.ly/2iiQbjC
mailto:joso@tv2oj.dk

