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Aarhus, den 23. september 2020 

 
Referat af praktikudvalgsmøde tirsdag den 22. september 2020 
Afholdt online via ”Zoom” 
 
Deltagere: Formand Marianne Gram; redaktionschef Mads Vesterby Damm, DR; chefredaktør 
Mads Sandemann, Danske Medier; chefredaktør Trine Reitz Bjerregaard, Danske Medier; 
mediechef Dorthe Kandi, Danske Medier; redaktør Christopher Nestor, TV 2; næstformand 
Allan Boye Thulstrup, DJ; studerende Kristine Schäfer, Danske Mediestuderende; studieleder 
Louise Kjærgaard, SDU; studieleder Mark Ørsten, RUC; prorektor Jens Grund Pedersen, DMJX; 
uddannelseschef Bård Blytt Sandstad, TVM-uddannelsen; praktikvejleder, TVM-uddannelsen 
Mette Sejsbo; DMJX og praktikkoordinator Martin Vestergaard, DMJX (referent). 
 
Afbud: praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen, SDU; praktikvejleder Maria Bendix Wittchen, 
RUC; konsulent Birthe Møller, Producentforeningen. 
 
Dagsorden: 
0. Udvalgets medlemmer – status: Chefredaktør Mads Sandemann, JV afløser Christian Hansen, 
JV som Danske Medier-repræsentant i udvalget. Redaktionschef Mads Damm er nyt medlem 
som ny praktikantansvarlig i DR. HB-medlem Sebastian Risbøl Jacobsen er ny DJ-repræsentant 
med DJ-næstformand Allan Boye Thulstrup som suppleant. Studerende Kristine Schäfer fra 
Danske Mediestuderende er suppleant for studerende Rane Benzon. 
 
1. Godkendelse af referat -  godkendt. 
 
2. Meddelelser 
De tre journalistuddannelser har sammen med Danske Medier og DJ holdt en workshop den 17. 
september om provinsmediernes udfordringer med at få besat praktikpladser. Der kom en 
række inspirerende bud på forklaringer og løsninger i workshoppens gruppediskussioner.  
Der bliver lavet en opsamlingsrapport, som også sendes til praktikudvalget. 
 
3. Sex-chikane. Situation og initiativer (drøftelse) 
Seksuel chikane i mediebranchen er for alvor kommet frem i lyset her i efteråret 2020, og 
særligt praktikanter synes udsatte. 
Udvalget drøftede problematikken på sit møde i foråret 2019 på baggrund af en DJ-
undersøgelsen om sex-chikane, der viste at 17,6 % - altså næste hver femte kvinde i 
mediebranchen havde oplevet en eller anden form for seksult krænkende adfærd på deres 
arbejdsplads inden for de seneste 10 år.  
Marianne Gram fortalte, at hun ligeledes tog problematikken om sex-chikane op på et møde i 
februar 2020 med Danske Medier og en række mediechefer.  
 
Med det fornyede fokus på problematikken er der taget en række initiativer. 
Allan Boye, DJ, fortalte, at der bliver sat endnu mere fokus på seksuel chikane på 
praktikvejlederkurserne allerede her fra slutningen af september. 
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De tre uddannelser arrangerer en workshop om seksuel chikane og krænkende adfærd i 
oktober, hvor deltagerne skal udveksle ideer og inspiration om, hvordan uddannelserne kan 
styrke fokus på sexisme i forhold til studerende/praktikanter. 
 
Jens Grund, DMJX, foreslog, at sexisme tages med som et parameter ved godkendelse af 
praktikpladser. Louise Kjærgaard, SDU, bemærkede, at et parameter ved gendkendelse kan 
være en respektabel omgangsform og kultur på arbejdspladsen, så man ud over sexisme også 
inddrager anden form for krænkende adfærd. 
Marianne Gram var positiv over for forslaget, men vil gerne lige vente på, hvad der kommer at 
gode forslag til initiativer fra workshoppen i oktober, før udvalget melder noget konkret ud. 
 
Udvalgets medlemmer tog en runde om status og politik for seksuel chikane på deres 
arbejdsplads.  
 
4. 18 måneders praktik 
18 måneders praktikperiode er genindført for DMJX-journaliststuderende fra og med 
ansøgningsrunden efteråret 2021. Der har ved de seneste ansøgningsrunder været mindst 50 
praktikpladser i overskud. Når effekten af 18 måneders praktik slår igennem ved 
ansøgningsrunden i efteråret 2022, er det DMJXs vurdering, at der vil mangle cirka 40- 50 
pladser.  Denne ”førstegangs”-effekt vil – delvist - udligne sig over tid. Det er mange 
usikkerheder og ubekendte i regnestykket, men det forventes, at 18 måneders praktik på sigt vil 
kræve lidt flere praktikpladser. 
Louise Kjærgaard fra SDU og Mette Sejsbo fra TVM-uddannelsen udtrykte bekymring for, at 
studerende fra deres uddannelser vil stå ringere i konkurrencen om pladserne med de 
studerende, der kan gå i 18 måneders praktik. 
Mette Sejsbo bemærkede, at selvom der er et generelt overskud af praktikpladser, så gælder 
det ikke for TVM´erne (typisk tv-medier og produktionsselskaber). Her er udbuddet allerede i  
dag lige på kanten.  
Mads Sandemann orienterede om, at Jyskfynske Medier er ved at etablere 10 kombinerede 
praktikpladser i samarbejde med International Media Support, så praktikforløbet deles mellem 
et regionalt medie og et medie i et udviklingsland.  
Udvalget talte om, at der generelt kan være nogle perspektiver i delte praktikforløb, også 
herhjemme. Og der er ikke regler eller andet, der forhindrer praktiksteder i at aftale delte 
praktikforløb. 
 
5. Forårets praktiksøgning 
Coronaen var et grundvilkår. Derfor blev både messe og Åbent Hus afviklet online. Det 
personlige møde er at foretrække, men runden blev afviklet tilfredsstillende ift. de svære 
betingelser. Selve matchdagen blev også afviklet online for første gang. Det var planen uanset 
corona, og systemet virkede! 
Nogle medier vurderer, at de har sværere ved at nå de studerende, når messe og Åbent Hus 
afvikles online, men det er svært at finde en bedre løsning på dette. 
Der var 250 ansøgere til ca. 300 pladser, og altså cirka 50 pladser i overskud.  
 
6. Efterårets praktiksøgning. 
Messen må igen holdes online pga corona-situationen. Udvalget drøftede Åbent Hus. 
Anbefalingen fra udvalget er, at praktikstederne må vurdere, om de forsvarligt kan holde Åbent 
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Hus ved fysisk fremmøde. Men praktikstederne bør også tilbyde online-besøg i Åbent Hus-
ugen, da studerende ikke skal tvinges til at tage rundt i landet eller møde op, hvis de er usikre 
på situationen.  
 
Udvalget drøftede kritikken af forhåndsaftaler og processen i matchsystemet, som Trine Reitz 
Bjerregaard mener, stiller de mindre søgte praktiksteder ringere.   
Christoffer Nestor mener, at udvalget bør se på processen ved søgerunden, så den afvikles på 
en måde, hvor tvivlen om forhåndsaftaler ikke opstår.   
Udvalget er enige i, at det bør tage en grundig drøftelse af dette. 
 
Til denne runde vil Marianne Gram sende en appel ud til praktikstederne om at holde 
spillereglerne sammen med ”code of conduct”. 
 
7. Ansøgninger om godkendelse 
Generelt: Med genindførelsen af 18 måneders praktik skal det med i vurderingen af stedet, om 
det kan godkendes til 18 måneder eller kun 12 måneders praktik. Martin Vestergaard vil se 
bagud på de seneste års godkender ift. om nogle skal genovervejes ift 12 eller 18 måneder. 
 
i. Nye ansøgninger 
a) Dream Hack Sports Game. Bård Blytt Sandstad og Dorthe Kandi aftaler et online-besøg for at 
vurdere en forhåndsgodkendelse inden den 9.10.2020. Stedet skal besigtiges ift. endelig 
godkendelse, når/hvis der er en praktikant på stedet. Foråret 2021 
 
b) Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Martin Vestergaard og Mads Sandemann aftaler et 
online-besøg for at vurdere en forhåndsgodkendelse inden den 9.10.2020 
 
c) FRIDAY. Marianne Gram og Louise Kjærgaard aftaler et online-besøg for at vurdere en 
forhåndsgodkendelse inden den 9.10.2020. 
 
ii. Hængepartier ift. godkendelse/besøg.. 
d) Alzhheimerforeningen –  skal besigtiges: Marianne Gram og Trine Bjerregaard besigtiger – 
praktikant er startet. 
 
f) Hus Forbi –skal besigtiges: Mark Ørsten og Mads Damm besigtiger. Der er praktikant på 
stedet. 
 
i) Radio4 – forhåndsgodkendt til 12 måneder pr. 1. februar 2019 – Christoffer Nestor og Jens 
Grund besigtiger. 
 
l) Aarhus Kommune/Henrik Vinther Olesen – Mads Sandemann og Martin Vestergaard 
besigtiger – aftaler nærmere 
 
m) Radio Loud. – Marianne Gram og Rane Benzon har besigtiget for en forhåndsgodkendelse. 
Nu er der praktikanter på stedet. De (eventuelt Kristine Schäfer i stedet for Rane Benzon) aftaler 
en besigtigelse for endelig godkendelse. 
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n) Nationalmuseets Mediehus – Mads Damm og Trine Bjerregaard har besigtiget for en 
forhåndsgodkendelse. Vil lave en besigtigelse for endelig godkendelse i 4. kvartal 2021. 
 
o) Miljøstyrelsen – stedet fik fårhåndsgodkendlese i foråret, men fik ikke besat pladsen. Vi 
afventer ift. Evt besigtigelse om de slår en praktikplads op i efterårets runde. 
Christoffer Nestor og Dorthe Kandi er på..  
 
8. Næste møde.  Tirsdag den 2. marts 2021 kl. 13 – 15.30. Planlægges som onlinemøde. 


