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Referat af praktikudvalgets ekstraordinære møde 9. januar 2019 
hos Egmont i København 

 
Deltagere: Formand Marianne Gram; Marianne Blichfeldt, DR, praktikantchef Christian Friis 
Hansen, Danske Medier; Birthe Møller, Producentforeningen; chefredaktør Trine Reitz 
Bjerregaard, Danske Medier, publicistisk chef Jesper Jürgensen, Danske Medier; 
praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen, Syddansk Universitet; uddannelsesleder Henrik P. 
Berggreen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole; næstformand; Tine Johansen, Dansk 
Journalistforbund; studerende Majlinda Urban, Danske Mediestuderende; studieleder Mark 
Ørsten, Roskilde Universitet og praktikvejleder Pia Færing, Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole (referent). 
 
Observatør: Praktikvejleder Martine Bentsen, RUC 
 
Afbud: redaktør Lasse Rønlev, TV 2; redaktionschef Dorthe Kandi, Danske Medier; 
 
Dagsorden: 
 
1. Meddelelser – herunder præsentation af nye medlemmer 
2. Redegørelse for Praktikmatch 2,0 – og planer for fremtiden 
3. Jeres feedback fra seneste runde 
4. Organisering af forårets praktiksøgning 
5. Evt.   
 
 
Ad 1)  
Praktikudvalget har fået tre nye faste medlemmer:  
Publicistisk chef Jesper Jürgensen afløser Christian Kierkegaard. Jesper Jürgensen overtager 
også arbejdet med vejlederkurser sammen med Tine Johansen. 
Mads Sandemann har overladt sin plads for Danske Medier til praktikantchef Christian Friis 
Hansen, JydskeVestkysten. 
Majlinda Urban, RUC overtager pladsen for Danske Mediestuderende. 
 
Ad 2)  
Pia Færing redegjorde for de tests, der var gennemført for Praktikmatch 2,0. Første test viste 
mange bugs. Disse blev rettet og efterfølgende testet. Serverkapaciteten ud i verden blev for 
en sikkerheds skyld øget på dagen – men der opstod desværre en flaskehals mellem to 
servere.  
Disse servere bliver nu crashtestet – skal kunne håndtere op til 10.000 brugere. Desuden 
finkæmmes systemet endnu engang for fejlmeldinger.  
Derefter inviteres alle parter til en demonstration af systemet onsdag den 27. februar. Hvis 
alt går vel, så gennemføres praktiksøgningen i foråret digitalt – med en klar kommunikeret 
plan b, hvis der alligevel sker noget utilsigtet. 
Hvis systemet ikke kan løse opgaven, så går vi tilbage til ”gammeldags” analog 
praktiksøgning i 2019 – og overvejer andre løsninger ift. 2020. 
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Ad 3) 
Majlinda Urban: Systemet er grundlæggende en god ide – men fatalt at det crashede. 
Desuden kunne det være godt, hvis man studerende havde set skærmbilledet før - bedre 
manualer ønskes. 
Mark Ørsten: Stressen var optimal pga lokationen. Ingen vidste, hvad der foregik. 
Niels Møller Mikkelsen: Oplevede mindre panik – men havde også færre studerende – og der 
var pladser nok. Da systemet stod af, løste folk det hurtigt på telefon. 
Henrik Berggreen: Der var da klart frustration – men egentlig tog de studerende det meget 
roligt. 
Martine Bentsen: Panikken blev ikke mindre af de mange udmeldinger, der var kommet 
inden dagen. 
Tine Johansen: Systemet er godt tænkt – men der skal tænkes en plan b. 
Birthe Møller: Systemet er fint – vigtigt med plan b. 
Marianne Blichfeldt: Vi har i DR sendt en evaluering – udover nedbruddet var der også nogle 
fejlmeldinger. Vi er enige i, at systemet er godt – men vi skal have en god plan b. 
Christian Friis Hansen: Selvfølgelig skal systemet virke – ellers giver det ingen mening. 
Trine Bjerregaard: Systemet har grundlæggende det problem, at folk ikke møder hinanden 
ved ansættelse. Vi vil derfor foretrække den gamle panikdag. 
 
Ad 4) 
Netop det manglende personlige møde (matchroom) blev centralt for diskussion af 
planlægning af forårets praktiksøgning. Udvalget blev enig om, at det ikke gav mening at 
forsøge at samle folk i et matchroom kl. 14.00 på selve matchdagen.  
 Løsningen blev et mødested på SDU om fredagen. Her kan medierne booke en plads på 
Medietorvet – og interesserede studerende kan komme i dialog med ledige praktiksteder.  
 Parterne er enige om at opfordre både medier og de studerende til at benytte 
praktikmessen – for det er her, den personlige kontakt kan skabes. 
 Udover organisering af rammerne for praktiksøgningen diskutede udvalget regler og 
ordentlighed i processen. Det udsendte papir ”Code of conduct” blev med små ændringer 
vedtaget og vil blive sendt ud sammen med beskrivelse af næste praktiksøgning. Der er i det 
hele taget behov for en klar kommunikation omkring praktiksøgningen – Pia laver et oplæg 
til næste møde. 
   
 
Ad 5) 
Marianne Gram ønsker undersøgelsen vedr. sex-chikane blandt praktikanter på dagsordenen 
på næste møde. Mødet er 5. marts kl. 12.00 på DR Aarhus. 
 
 
Referent  
Pia Færing 
 
 


