
Uddannelsesplan for  
L-Mediehus’ praktikant 
 
 
Målsætning 

Praktikanten skal blive bevidst om, hvordan læsergrupperne nås mest effektivt, have 
et flydende sprog samt mestre dagbladsjournalistik, ugeavisjournalistik og 
webjournalistik.  
 
Journalistiske genrer og formater 

Vi tilstræber, at du gør dig erfaringer med følgende journalistiske genrer med 
vejledning og feedback efter behov: 

Nyhedshistorie 

Referat 

Reportage  

Baggrund/dybdeborende 

Interview 

Feature/udredende artikel  

Noter 

Portræt  

Det er en vigtig del af praktikantens uddannelse at øve sig i at fotografere og i 
samspil med vores layoutere at udtænke illustrationsmuligheder til artiklerne. 
Praktikanten skal lære at lave historier digitalt og til print, der fungerer både visuelt 
og i ord. Der er også mulighed for at producere video i et mindre omfang. Vi er inde i 
en rivende digital udvikling, som giver praktikanten mulighed for at byde ind med 
gode idéer og sætte sit præg på produkterne. 

 



 
Redaktionerne i L-Mediehus 

www.effektivtlandbrug.dk, SoMe og dagbladet Effektivt Landbrug, der 
udkommer i et varierende oplag (mellem 5.500 og 17.000 stk.) hver dag tirsdag til 
lørdag. Den primære målgruppe er heltids-landmænd. 

Vi er 14 journalister, hvoraf otte – plus praktikanten – er tilknyttet mediehuset i 
Langeskov på Fyn. De seks andre journalister er placeret på redaktionerne i Brørup 
i Sydjylland og Støvring ved Aalborg eller arbejder hjemmefra. Disse journalister 
producerer også de fire ugeaviser Landbrug Fyn, Landbrug Øst, Landbrug Syd 
og Landbrug Nord. Aviserne dækker hver deres landsdel. Målgruppen er 
jordbrugere. 

 
På hvilke medier skal praktikanten være? 

Praktikanten deler sin tid mellem SoMe, dagbladet, hjemmesiden og ugeaviserne med 
cirka 60-65 procent af tiden på Effektivt Landbrug, 20-25 procent på ugeaviserne 
Landbrug Syd, Landbrug Nord, Landbrug Fyn og Landbrug Øst og 10-15 procent på 
SoMe og www.effektivtlandbrug.dk. Formålet er, at praktikanten skal lære at arbejde 
med forskellige genrer med både faste og kontinuerte deadlines på forskellige medier. 

Det giver mulighed for at veksle mellem at arbejde hurtigt med nyheder til dagbladet 
og nettet og at udvikle solo-historier til alle L-Mediehus’ medier.  

 
Hvilke emner skal praktikanten arbejde med? 

Praktikanten vil få mulighed for at dække hele spektret af emner, der interesserer 
landmænd og jordbrugere/folk på landet – miljø, ledelse, økonomi, tvister og debat 
inden for erhvervet, landbrugspolitik, tilskudsordninger, EU-støtte, og meget, meget 
mere. 

Praktikanten skal i et mindre omfang også – med behørig hjælp – skrive landbrugs-
faglige artikler i Effektivt Landbrugs skiftende temaer hver weekend samt 
Svinefokus, Driftsøkonomifokus, Plantefokus og Kvægfokus i ugens løb.  

Effektivt Landbrugs læsere er kritiske og enkelte gange også kritiske kilder. Det kan 
eventuelt give praktikanter præstationsangst at skrive til branchen og at bruge 
landmænd som kilder. Derfor begynder vi blødt med meget konkrete historier, og 
prøver os derefter frem med mere faktatunge opgaver. 



 
Coaching eller efterkritik? 

Praktikanten bliver coachet og får feedback på sine artikler før udgivelse. Dette er 
redaktionssekretærens ansvar.  

Der er ligeledes efterkritik af SoMe- og eventuelle videoprodukter. Dette er SoMe- 
og videojournalistens ansvar. 

Derudover er der månedlige praktikantmøder med praktikantvejlederen, hvor 
dagligdagen vendes, der planlægges frem i tiden mht. opgaver, ferie, m.v., og der kan 
gives ekstra feedback på praktikantens færdige produkter, hvis det ønskes. Det er 
praktikantvejlederens ansvar, at den overordnede, generelle vejledning og afholdelse 
af praktikantmøder fungerer optimalt. 

 
Praktikantvejleder 

Den overordnede tjans som praktikvejleder er redaktionschefens og i hans fravær 
chefredaktørens. Begge kan dog uddelegere tjansen midlertidigt til en af de faste 
journalister på redaktionen. Praktikanten kan diskutere sociale og journalistiske 
problemer og muligheder med praktikantvejlederen eller, hvis situationen tilsiger det, 
en af de andre ansatte.  

Det er praktikantvejlederens ansvar at sørge for en introduktion af praktikanten til 
praktikpladsen. Den første uge får praktikanten lejlighed til stille og roligt at vænne 
sig til stedet, lave noter/småartikler og lære teknikken og processerne fra 
artikelaflevering til færdigt resultat. Alt sammen med løbende hjælp fra 
praktikantvejlederen.  

 
Uddannelse 

Da Effektivt Landbrug kun har én praktikant, har vi ikke et større 
uddannelsesprogram. I det omfang, det er muligt, gør vi gerne plads imellem 
opgaverne til, at vores praktikant for egen regning deltager i fagrelevante tilbud som 
Fagfestival, tema-aftener, seminarer, mv. 
 
 
 
 



Praktiske forhold  

Praktikanten har som udgangspunkt fri i weekender, dog kan der forekomme enkelte 
opgaver, som ligger der.   

Arbejdspladsen er primært i Langeskov på Fyn. Det er ikke noget krav, at 
praktikanten bosætter sig i lokalområdet – men det forventes, at vedkommende 
møder ind på kontoret på alle hverdage, medmindre andet er aftalt i forbindelse med 
eksempelvis opgaver uden for huset.  

Det er et krav, at praktikanten har kørekort, da opgaver fra tid til anden løses uden for 
huset. Her stiller firmaet biler til rådighed.  

 
 
 


