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I Varde Kommune tilknyttes journaliststuderende til 

afdelingen Kommunikation. Praktikopholdet tilrette-

lægges, så den studerende får bredest mulig indsigt 

og erfaring med rådhusets mangeartede opgaver 

inden for journalistik og kommunikation.

Den studerendes praktikforløb baseres på, at den 

studerende tager del i afdelingens opgaver og selv 

deltager i hele processen.

Den studerende oplæres i og får erfaring med:

• Pressekontakt og udarbejdelse af presse- 

meddelelser.

• Tilrettelæggelse af pressestrategi på store og små 

historier.

• Taleskrivning og tekstarbejde.

• Kommunikationsrådgivning og medietræning af 

talspersoner.

• Strategisk kommunikation på de sociale medier.

Den studerende har medindflydelse på tilrettelæg-

gelse af det journalistiske arbejde, herunder hvilke 

historier, der skal arbejdes med, hvordan der skal 

vinkles, og hvilke målgrupper, medier og kanaler, der 

skal anvendes/sigtes mod.

Den studerende arbejder med en række redskaber 

og opnår herved særligt kendskab til:

• Brug af værktøjer til medieovervågning.

• Brug af databaser til mediekontakter.

• Medieværktøjer til udsendelse af pressemeddelelser.

• Brug af video og fotodatabaser til visuel  

kommunikation.

• Sociale medier.

Under sin praktik kommer den studerende til at 

arbejde med en lang række interessenter og  

samarbejdspartnere:

• Interview og research hos interne kilder, herunder 

borgmesteren, direktionen og andre kilder i  

kommunen.

• Interview, research og kildekritik med/af eksterne 

kilder.

Varde Kommune 
søger praktikant pr. 1. februar 2018 

Midt i den skønneste natur 
og med eget skrivebord 

på vores nye rådhus kan vi 
tilbyde dig et seks måneders 

praktikforløb.

Du vil få stort ansvar og blive 
en vigtig del af kommunika-
tionsafdelingen, hvor du er 

tæt på direktionen og borg-
mesteren og derfor får solide 

erfaringer med strategisk 
kommunikation i en politisk 

organisation.

• Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om 

fælles kommunikation.

• Kontakt til journalister fra alle medietyper,  

herunder lokale, regionale og nationale medier.

Under hele praktikperioden afholdes der samtaler 

med den studerende, hvor opgaverne evalueres, og 

hvor forskellige erfaringer gennemgås til brug for 

refleksion og læring.

Det daglige arbejde foregår i et redaktionelt miljø, 

hvor den studerende får sparring og feedback på 

sine opgaver.

Under hele forløbet er der fokus på det journalistiske 

håndværk, hvor den studerende arbejder hen mod 

at kunne:

• Vinkle historier og skabe kommunikation til mange 

forskellige målgrupper. 

• Skrive godt, hurtigt og fejlfrit. 

• Vurdere og skrive sine historier ind i de journalis- 

tiske nyhedskriterier. 

• Versionere tekster til flere platforme, medier og 

sociale medier. 

Skriv en ansøgning på én side, hvor du fortæller om 

dig selv, og hvorfor du og Varde Kommune er et 

godt match. Vedhæft dit CV og/eller et link til din 

hjemmeside, hvis du har en.

Vi skal have ansøgningen i hænde senest søndag 
den 14. januar kl. 23.59. Vi indkalder til samtaler 

mandag den 15. januar med henblik på afholdelse i 

samme uge (uge 3).

Varde Kommune er en ressourcestærk  
kommune, og det vil vi gerne fortælle  
omverdenen.

Vi identificerer os gennem stærke fortællinger 
om vores helt unikke natur, vores borgere,  
erhvervsliv og turisme. 
Varde Kommune strækker sig fra Nymindegab 
i nord til Skallingen i syd  og langt inde i landet 
over søer, marker og skove.
Med Nationalpark Vesterhavet (UNESCO’s 
Verdensarv) og Naturpark Vesterhavet lige uden 
for døren har vi enestående naturoplevelser til 
både store og små. Den fortælling deler vi med 
resten af Danmark gennem kommunens vision, 
Vi i Naturen.



Praktik i politisk  
organisation
Hør om jobbet fra  
journaliststuderende



Journalistisk tilgang til
kommunikationen

I Varde Kommune skiller kommunikationsafdelingen 

sig ud ved at have en journalistisk tilgang til arbejdet.

Det betyder, at nyhedskriterierne bruges aktivt til at 

vurdere relevansen af hver historie og der vinkles på 

alt, man sender ud til pressen.

Blandt andet vurderes det, om det er lokale og  

regionale medier, der er målet, eller om historien har 

nok tyngde til at gå nationalt. 

Mine opgaver

I det års tid, jeg har været ansat, har jeg primært be-

skæftiget mig med følgende opgaver:

• Produktion af pressemeddelelser ud fra de journa-

listiske nyhedskriterier.

• Pressestrategier og eventkoordination i forbindelse 

med større projekter, eksempelvis ved ministerbesøg.

• Intern rådgivning om håndtering af pressen i kri-

sesituationer.

• Pressekontakt, hovedsageligt til DR Syd, Jydske 

Vestkysten, TV Syd og en række lokale medier.

• Taleskrivning til borgmesteren og kommunaldirek-

tøren.

• Samarbejde med grafikere i forbindelse med trykte 

og digitale publikationer.

• Indhold på sociale medier, herunder især udvikling 

af kommunens Twitter-konto, LinkedIn og Face-

book.

På grund af afdelingens størrelse har jeg en masse 

ansvar i det daglige arbejde, hvor opgaverne varierer 

bredt og kalenderens indhold hurtigt ændrer sig, når 

der sker noget i en vigtig sag. 

Som en del af mit ansvar har jeg ofte medbestem-

melse på, hvilke ting der skal laves, og frihed til at 

vurdere, hvad det efterfølgende skal bruges til.

Praktik i en 
kommunikationsafdeling

Praktik i en kommunikationsafdeling er selvfølgelig 

oplagt, hvis man ønsker en fremtid inden for kom-

munikation. Men det er også relevant for ens journa-

listiske virke, at man kommer ind på den anden side 

af linjerne og ser, hvordan andre arbejder i forhold til 

medierne. 

Derudover rummer en kommune jo også en politisk 

dimension, som man hele tiden er nødt til at forhol-

de sig til, så hvis ens interesser ligger inden for poli-

tisk journalistik, er der også meget relevant erfaring 

at hente.

Alt i alt, så er det kombinationen af ansvar, variati-

on og den journalistiske relevans, der gør, at Varde 

Kommune er et spændende sted at være som jour-

nalistpraktikant. 

Jeg skrev i sin tid under på en aftale 
af et halvt års varighed, men da jeg fik 
tilbuddet om forlængelse, var jeg ikke 
i tvivl om, at jeg ville have et halvt år 
mere på Vestkysten.
Peter G. Lindegren, journaliststuderende på Journalisthøjskolen

Peter G. Lindegren  
var praktikant i Varde  

Kommunes kommunikations- 
afdeling fra august 2016 til 

juli 2017. 
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