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Fra statsminister til traktortræk 

Hvordan er det at være i praktik på Dagbladet Ringkøbing-Skjern? Det vil de nuværende 

praktikanter Søren Nørgaard Jensen og Michael Ehrhorn give et indblik i her: 

https://www.youtube.com/watch?v=2AcWf9krt7A&t=17s  

 

Hvor stort var dit kendskab til Ringkøbing-Skjern, før du søgte praktik? 

”Jeg kendte intet til området på forhånd, og jeg tænkte, at det nok var lidt langt væk fra det hele. Da jeg 

gav Ringkøbing chancen i Åbent Hus-ugen, blev jeg dog straks forelsket i byen.” – Michael Ehrhorn. 

”Mit kendskab til området var også begrænset. Jeg var ikke på besøg i Åbent Hus-ugen, men jeg fik pladsen 

på Store Match Dag. Kort efter at være startet i praktik var jeg dog allerede vild med byen og området.” – 

Søren Nørgaard. 

Hvor hurtigt får man lov til at lave noget? 

”Vi blev allerede sendt ud på vores første dag, hvor vi lavede reportage fra åbningen af Bork Havn 

Musikfestival.” – Michael Ehrhorn. 

Hvad får du lov til som praktikant? 

”Fordelen ved en lokalredaktion er, at kun fantasien sætter grænser. Forstået på den måde, at du ikke har 

et bestemt stofområde. Vi har både dækket afgørelsen af kommunalvalget gennem livestream og video og 

interviewet statsministeren, men man skal også være klar til små opgaver som første skoledag og 

traktortræk. Også her kan man selv byde ind. Som sportsnørder fik vi eksempelvis lov til at lave en masse 

sport. Frem for alt får du masser af kilometer i benene og værdifuld erfaring” - Søren Nørgaard. 

Hvilke genrer får du lov at arbejde med? 

”Som praktikant får du mulighed for at prøve dig af i alt fra de korte hurtige nyheder til portrætter, 

longreads, reportager, politi og retsstof og opfølgninger på dine historier.” – Michael Ehrhorn. 

Skal man komme med egne historier til hvert redaktionsmøde? 

”Egne historier er langt fra et krav. Især i starten havde vi ikke et stort netværk, og her er redaktionen gode 

til at dele ud. Det er dog yderst sjældent, at du får nej, hvis du kommer med egne idéer. Du får også 

kolleger, der er gode til at hjælpe med idéudvikling.” – Søren Nørgaard. 

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud? 

”Du møder ind klokken 08:00 og har fri 15:30. Arbejdstiden kan dog være fleksibel, hvis man eksempelvis 

skal ud til opgaver om eftermiddagen. Så møder man blot senere dagen efter. Du indgår på lige fod med 

https://www.youtube.com/watch?v=2AcWf9krt7A&t=17s
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resten af redaktionen, og har derfor weekendvagt cirka hver 8. uge. Du når dog at komme godt ind i 

rutinen, før du kastes ud på egen hånd.” – Michael Ehrhorn. 

Kommer du til at kede dig i fritiden? 

”Foreningslivet er stort i Ringkøbing-Skjern, og du har derfor gode muligheder for at stifte nye 

bekendtskaber i fritiden. Og så har kommunen et rigtig godt kulturliv med alt fra sport til musik og 

Vesterhavet direkte i baghaven.” – Søren Nørgaard. 

Er det et krav, at du bor i kommunen? 

”Nej, men det er en meget stor fordel. Du lærer området at kende, og du kommer helt tæt på dine kilder, 

der også lærer dig at kende. Det er heller ikke ualmindeligt at støde ind i dine kilder på torvet eller i 

brugsen.” – Michael Ehrhorn. 

 

 

Praktiske informationer 

Antal praktikpladser: 2 

Varighed: 12 eller 18 måneder 

Åbent hus: Hele ugen mellem 08:00-16:00 på redaktionen i Ringkøbing 

 

Du er meget velkommen til at kontakte os. 

Praktikantvejleder: Anne-Mette Skaaning - 25 45 68 67 

Praktikant: Michael Ehrhorn – 50 76 42 25 

Praktikant: Søren Nørgaard Jensen - 25 45 69 37 


