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Uddannelsesplan for journalistpraktikanter på DK Medier – dknyt / 
Kommunen 

DK Medier har en journalistisk praktikstilling – et år på nyhedstjenesten dknyt i Aarhus 
med mulighed for at fortsætte et halvt år på avisen Kommunen i København. 
Hvis du har lyst, kan vi således tilbyde en kombinationspraktik, hvor du både får 
mulighed for at spidse den hurtige webprofil og den langskrivende magasin-ditto. 

dknyt er en uafhængig nyhedstjeneste og leverer nyhedsjournalistik til offentlige 
beslutningstagere – i kommuner, regioner, i Folketinget, styrelser, ministerier – og 
andre, der beskæftiger sig med kommunale forhold. 
 

Praktikanten vil på dknyt indgå i redaktionen i Aarhus, der er bemandet med en 
redaktør og tre andre journalister. Dertil kommer en  journalist på avisen Kommunen, hvis 

redaktioner på Christiansborg og Gammel Strand dknyt har løbende samarbejde med. 

Arbejdet på dknyt rummer fortrinsvis almen nyhedsjournalistik, og praktikanten vil som 
både skrivende og redigerende beskæftige sig med døgnets nyhedsstrøm på det 
kommunal- og regionalpolitiske område, ideudvikle, at gøre lokale og regionale historier 
landsdækkende og selv være opsøgende – både på den hurtige opfølgning og den 
mere krævende research. Genrerne baggrund, interview, portræt og note er dele af den 
redaktionelle vifte. 
 

På dknyt vil praktikanten få træning i spørgeteknik, at holde mange bolde i luften, i at 
kunne se nyheden, at forholde sig til spin og lobbyisme, vinkle til netop vores 
målgruppe, udvikle teknikker til at dyrke et stofområde – og skrive præcist og skarpt – 
ofte under tidspres. 
 

I det andet halvår på dknyt vil praktikanten kunne aftale særlige udviklingsprojekter – 
gerne på området nye digitale fortælleformer og præsentationer af redaktionelt indhold 
på webmedier. Det er oplagt, at praktikanten er med på dknyts redaktionelle hold under 
Folkemødet på Bornholm. 
 

Vagterne på dknyt ligger i tidsrummet kl. 6-17 på hverdage, normal fra 8-16, og 
praktikanten vil efter oplæring også kunne tage morgenvagt fra kl. 6. Aftenarbejde kan 
forekomme. 
 

I praktik hos Kommunen 
 

Kommunen har i over 50 år været en vital avis for beslutningstagere i den offentlige 
sektor. Avisen fik i 2009 nye ejere, nyt design og ny profil og udkommer nu hver uge. Vi 
søger praktikanter, der gerne vil slå et slag for god politisk journalistik.  
 



Praktikantens udbytte: Vi lægger vægt på at imødekomme vores praktikanters særlige 
interesser. Har du en særlig interesse for et bestemt politisk område, kan vi fokusere dit 
arbejde dér. Holder du af fotoarbejde, sender vi dig gerne i felten. 
 

Opgaverne: Som praktikant arbejder du som udgangspunkt fra redaktionen på Gammel 
Strand, men vil også have en vis tilknytning til vores redaktion på Christiansborg. Herfra 
vil du indgå i almindeligt journalistisk arbejde og få lejlighed til at skrive dine egne 
artikler i sparring med erfarne journalister. Ligeledes med hyppigere deadlines. En 
praktikplads på Kommunen følger som udgangspunkt semesterplanen og kan have en 
varighed af 1/2 til 1 år. 
 

Ansvarshavende redaktør på DK Medier: Claus Theilgaard, 46353343 

Redaktør på dknyt: Knud Abildtrup, 20271276 

Redaktionschef på avisen Kommunen: Johan Seidenfaden, 33346061 

   
 


