
Uddannelsesplan for journalistpraktikanter på DK Medier  
Hvem vi er: 

DK Medier består af to medier, som begge leverer uafhængig journalistik til især politikere 
og ansatte i kommuner, regioner, Folketinget, ministerier og organisationer.  

• dknyt er en online nyhedstjeneste og med tre daglige nyhedsbreve. 
• kommunen.dk laver undersøgende og konstruktiv journalistik online og på papir. 

Redaktionen ligger i Mejlgade i Aarhus med en lille afdeling på Christiansborg. Vi er 10-11 
journalister og typisk to journalistpraktikanter.  

Hvad vi vil: 

Vores mål er at uddanne praktikanter, som er vidende, kritiske, ansvarlige og 
selvstændige, og som mestrer alle de væsentligste journalistiske genrer og har styr på 
sprog og etik.  

Vi vil give dig en alsidig uddannelse og mulighed for at spille en vigtig rolle i demokratiet. 

Din praktiktid: 

Emnemæssigt vil du beskæftige dig med samfundsforhold som miljø, sundhed, 
undervisning, sociale forhold, ledelse, demokrati, økonomi, trafik, beskæftigelse og 
integration.  

Har du en særlig interesse for et bestemt politisk område, kan vi fokusere dit arbejde dér. 

På dknyt laver du fortrinsvis nyhedsjournalistik. Du vil som både skrivende og redigerende 
beskæftige dig med døgnets nyhedsstrøm på det kommunal- og regionalpolitiske område, 
nyhedsovervåge, ideudvikle, gøre lokale og regionale historier landsdækkende og selv 
være opsøgende – både på den hurtige opfølgning og den mere krævende research. Du 
får træning i spørgeteknik, at holde mange bolde i luften, at kunne se nyheden, at forholde 
dig til spin og lobbyisme, at vinkle til netop vores målgruppe, at overvåge et stofområde og 
at skrive præcist og skarpt. 

På kommunen.dk går du mere i dybden med udvalgte emner og skriver større interviews, 
baggrundsartikler, egne graveprojekter, undersøgelser m.v. med sparring fra erfarne 
journalister. Du får mulighed for at bruge interaktive fortælleværktøjer på web, og du lærer 
at tænke visuelt, bl.a. når du er med til at lave den månedlige avis. 

Vores praktikanter er med på DK Mediers redaktionelle hold under Folkemødet på 
Bornholm i juni, ligesom du tager ud til reportage, konferencer osv. 

Vejledning og feedback: 

Vi har dagligt en åben dialog på redaktionen om vores arbejde med plads til spørgsmål og 
diskussioner, og den deltager du selvfølgelig også i.  



Derudover får du løbende coaching og feedback fra dine kolleger og redaktører før og/eller 
efter publicering.  

Sammen med din praktikvejleder bruger du ekstra tid på de emner, som I sammen aftaler 
at sætte fokus på. 

Læringsdagene planlægges også i samarbejde med dig. Det kan være at overvære store 
politiske begivenheder på Christiansborg eller andre steder i landet, deltage i kursusdage 
og oplæg, besøge andre praktiksteder eller måske en tur til Bruxelles.  

Vi overholder selvfølgelig alle formalia med læringsdage, feedback og 
praktikantvejledningsmøder på mindst det niveau, der fremgår af praktikantaftalen. 

 
 
Ansvarshavende redaktør på DK Medier: Claus Theilgaard, 46353343.  
Redaktør på dknyt: Knud Abildtrup, 20271276.  
Redaktionschef på kommunen.dk: Anni Kristensen, 81612700. 
 
 


