
Det daglige arbejde
Som journalistpraktikant hos FBG Medier vil du i løbet af 
dine 12 måneder hos os få muligheden for at afprøve 
et væld af journalistiske genrer. Du bliver en del af en 
redaktion med 14 journalistiske medarbejdere, hvor vi 
driver flere nyhedssites og producerer en række aviser 
og faglige magasiner til byggebranchen og landbruget. 
Samtidig producerer vi også video samt indhold til de 
sociale medier.

FBG Medier er et selvstændigt mediehus, der har eksisteret 
i knap 100 år, og som noget forholdsvis unikt i branchen 
viser vores regnskaber faktisk sorte tal.

Som journalistpraktikant hos os vil du få muligheden for at 
udkomme online og på print, og du vil altså stifte bekendt-
skab med både den hurtige web-journalistik samt god, 
gammeldags avisproduktion. På den måde vil praktikant-
en lære at producere daglige nyhedshistorier med kort 
deadline, men samtidig vil der også være mulighed for 
at arbejde intensivt med egne ideer til de trykte udgaver. 
Ligeledes er video et område, der fylder mere og mere 
hos os, og hvis en praktikant har kompetencer eller ønsker 
i den retning, er der naturligvis også plads til det.

Vi bruger en stor del af vores tid væk fra redaktionen, og 
der vil sjældent gå en uge, hvor en praktikant ikke har 
opgaver ude i landet. Der vil naturligvis også være dage, 
hvor praktikanten har net-vagten, og derfor skal prioritere i 
nyhedsstrømmen og holde vores sites opdaterede.

Vi forsøger at tilpasse praktiktidens indhold i samarbejde 
med praktikanten – hvis den enkelte har særlige ønsker 
eller interesser i forhold til vores stofområder, kan det tilgo-
deses, så vi sikrer en god oplevelse for alle parter.

Kort fortalt skal vores praktikant lære både at lave de skar-
pe nyheder og skrive de længere formater. Derudover skal 
praktikanten lære at arbejde koncentreret med et stofom-
råde og udvikle en faglig viden på området.

Feedback og vejledning
Som praktikant hos FBG Medier, vil du være den eneste 
journalistpraktikant i huset, og du vil naturligvis få en prak-
tikantvejleder. Vi sidder i et åbent redaktionsmiljø, hvor der 
foregår en løbende idéudvikling og idéudveksling. Det er 
altså altid muligt for dig at sparre med dine kolleger, når 
du har faglige spørgsmål. En gang om måneden afholdes 
et møde mellem praktikant og vejleder, hvor der vil være 
fokus på forventningsafstemning og efterkritik.

Praktikanten vil ligeledes deltage aktivt i ugentlige reda-
ktionsmøder samt på de møder, hvor vi planlægger de 
kommende trykte udgivelse og gennemgår den seneste 
udgave med henblik på feedback.

Som praktikant hos FBG Medier forventer vi også af dig, 
at du giver os efterkritik, så du får trænet din egen evne i 
at se kritisk på journalistik.
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