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          Aarhus den 8. september 2021 
                                                                                       
Referat af praktikudvalgsmøde tirsdag den 7. september 2021 
Afholdt online via ”Zoom” 
  
Deltagere: Formand Marianne Gram; redaktionschef Mads Vesterby Damm, DR; chefredaktør 
Mads Sandemann, Danske Medier; chefredaktør Trine Reitz Bjerregaard, Danske Medier; 
redaktør Christopher Nestor, TV 2; ceo Kristian Farcin-Leth, Producentforeningen; mediechef 
Dorthe Kandi, Danske Medier; 
næstformand Allan Boye Thulstrup, DJ; studerende Kristine Schäfer, Danske Mediestuderende; 
PF-formand Sisse Stroyer; Kons. leder af Center for Journalistik Ralf Andersson, SDU; 
studieleder Louise Kjærgaard, SDU; praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen, SDU; studieleder 
Mark Ørsten, RUC; forskningskoordinator Rasmus Burkal, RUC; uddannelseschef Henrik 
Berggren, DMJX-journalistik; uddannelseschef Bård Blytt Sandstad, TVM-uddannelsen; 
praktikvejleder, TVM-uddannelsen Mette Sejsbo; DMJX og praktikkoordinator Martin 
Vestergaard, DMJX (referent). 
 
Afbud: praktikvejleder Maria Bendix Wittchen, RUC. 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat (bilag 1). Referat godkendt 
2. Meddelelser. Status på udvalgets sammensætning. Uddannelseschef Henrik Berggren, 
DMJX-journalistik erstatter prorektor Jens Grund som DMJXs repræsentant i udvalget. 
Konstitueret leder af Center for Journalistik, SDU, Ralf Andersson erstatter Peter Bro. 
 
3. Seneste praktiksøgning – foråret 2021. (bilag 3a: status på F21; bilag 3b: liste over 
pladser F21) 
 
Pga. coronasituationen blev praktikmessen afviklet online. Åbent Hus blev hovedsagligt afviklet 
online, nogle praktiksteder holdt fysisk Åbent Hus med respekt for restriktionerne.  
Der var cirka 230 ansøgere til 290 praktikpladser, så der var ca. 60 pladser i overskud. 
 
Matchdagen forløb tilfredsstillende på Praktikmatch.mediepraktik.dk.  De fleste ansøgere blev 
matchet i de tre gange 10 min.-runder i praktikmatch. Enkelte endte i ”matchroom”. Ansøgere 
fra TVM-uddannelsen oplever, at der ikke er så mange mulige/relevante praktikpladser, og 
næsten hver fjerde studerende fra TVM endte med ikke at bliver matchet på matchdagen.  
 
3a. Drøftelse af ”code of conduct”/pli ifm. praktiksøgningen. (bilag 3c: 
uddannelsernes erfaringer og råd, bilag 3d: ”Code of conduct”-gældende.) 
 
Drøftelse af forløbet omkring praktiksøgningen. Praktikansvarlige fra uddannelserne og Danske 
mediestuderende kunne berette, at flere praktiksøgende følte sig presset af praktikstederne, 
f.x. ved at de under Åbent Hus-ugen straks skulle svare på, om de ville have pladsen eller ej. 
Andre blev skældt ud, når de senere meddelte, at de havde valgt en anden praktikplads. 
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Desuden har der været eksempler på, at kvindelige ansøgere blev spurgt til private forhold, f.x. 
om de havde en kæreste. Flere kvindelige TVM-studerende oplevede, at fokus lå på personlige 
forhold frem for teknisk/faglig kunnen, at der blev rejst tvivl om deres tekniske kompetencer, 
hvilket ikke var tilfældet for mandlige ansøgere.  
 
Angående forhåndsaftaler. Der var enighed i udvalget om, at man skal skelne mellem bindende 
forhåndsaftaler – som ikke er i orden – og så forhåndsaftaler i form af tilkendegivelser. 
En studerende er ikke bundet af en forhåndsaftaler, men det er god pli at melde til 
praktikstedet inden matchdagen, hvis den studerende har valgt noget andet. Det må 
praktikstederne leve med og acceptere – og det er helt uacceptabelt at skælde praktikanter ud 
for dette. 
Omvendt er praktikstederne bundet af deres forhåndsaftaler/tilkendegivelser. De må ikke give 
flere tilkendegivelser, end de har af pladser. 
 
Angående codex ved samtaler. Enighed om, at det er helt uacceptabelt at spørge 
praktiksøgende om private forhold, og de bør have mere fokus på kønslig skævhed i deres 
spørgsmål til f.x. teknisk formåen. 
 
Udvalget vil indarbejde input om forhåndsaftaler og pli ved samtaler i en ny version af ”Code of 
Conduct”.  
 
Samtidig vil udvalget opfordre til, at der på praktikvejlederkurser kommer fokus på gode råd til 
samtalen med praktikkandidater. 
 
4. Næste praktiksøgning – efteråret 2021. (bilag 4: skriv om næste runde) 
Praktikmessen afvikles fysisk i Østdanmark (RUC/Roskilde) onsdag den 27. oktober, og i 
Vestdanmark torsdag den 28. oktober (DMJX/Aarhus). 
Desuden vil Åbent Hus/samtale-ugen nok hovedsagligt blive afviklet fysisk. 
 
Det anbefales at praktikstederne tilbyder mulighed for onlinebesøg og onlinesamtaler, da en 
del studerende søger fra udlandet. Desuden giver det ansøgere flere muligheder for at ”komme 
rundt i landet”. 
 
Vi forventer, at der vil være  
DMJX-journalister           120* 
RUC        40 
I alt    160 studerende/ansøgere 
 
Antal praktikopslag i efteråret 2021: 210 pladser (anslået??) 
 
Estimeret overskud i E21 (med stor usikkerhed): cirka 50 praktikpladser i overskud. 
 
*Bemærk at dette er første praktiksøgningsrunde efter genindførelsen af 18-måneders praktik 
for DMJX-journaliststuderende.  
 
5. Justering af Åbent Hus-uge – forslag fra Danske Mediestuderende og DJ. (bilag 
5: forslaget fra DMS) 
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Danske Mediestuderende har med opbakning fra Dansk Journalistforbund foreslået, at den 
første dag i Åbent Hus-ugen – eller de to første dage – forbeholdes praktiksteder, der ikke har 
så stor søgning. 
Allan Boye Thulstrup, DJ og Kristine Schäfer, DMS begrundede forslaget med, at de ville give 
mindre søgte praktiksteder bedre mulighed for at præsentere sig selv, og det ville samtidig give 
de studerende bedre mulighed for at afsøge praktikmulighederne, inden de træffer deres valg. 
 
Der var en længere debat om fordele og ulemper ved denne model. Blandt andre Trine Reitz 
Bjerregaard, Teknologiens Mediehus/Danske Medier sagde, at hun ikke troede det ville blive en 
fordel for de mindre søgte medier. De risikerer bare at få et tilsagn om mandagen, som den 
praktiksøgende så fortryder, fordi der kommer et bedre tilbud senere på ugen. Niels Møller 
Mikkelsen, SDU mente, at det ikke ville blive en fordel for de studerende, fordi det nuværende 
system sikrer, at de mest attraktive steder tidligt på ugen afklarer, hvem der er deres 
kandidater – og dermed ved andre praktiksøgende, at de må afsøge andre muligheder. 
 
Flere påpegede, at uanset hvordan man organiserer Åbent Hus og praktiksøgningen, så ændrer 
det ikke ved, at der pt. er et overskud af praktikpladser, og heller ikke ved, at nogle 
praktiksteder er mere attraktive for de studerende end andre. 
 
Balancen mellem for og imod forslaget var meget lige, og formanden bad om en vejledende 
afstemning. Her måtte forretningsordenen for udvalget lige tygges igennem, da afstemninger 
er sjældne. 
§3, stk 4: Praktikudvalget tilstræber at træffe beslutning ved konsensus. Som led i skabelse af 
konsensus kan der foretages en vejledende tilkendegivelse fra medlemmerne. Kan enighed ikke 
opnås, træffer de tre institutioner om nødvendigt en afgørelse efter rådføring med 
Praktikudvalgets formand.  
Afstemningen blandt de stemmeberettigede viste, at 6 stemmer var for, mens 5 var imod, 2 
udlod (De studerende har tre stemmer og DJ to stemmer). Formanden stemte ikke, men 
konkluderede at: 
 en model for Åbent Hus-ugen, hvor mandagen er reserveret til mindre søgte praktiksteder skal 
prøves af. Uddannelserne får til opgave at udforme et forslag til modellen og herunder kriterier 
for, hvilke praktiksteder, der får mulighed for at holde åbent hus en mandag. 
Uddannelser kan trække relevante parter ind i dette arbejde. Og der holdes et ekstraordinært 
møde om i udvalget i slutningen af året, hvor forslaget drøftes. 
 
Der lå ikke et konkret bud på kriterierne for at måtte holde åbent hus mandag. Og det kunne 
ikke nå at blive afklaret til efterårets runde. 
 
Enkelte medlemmer, blandt andre Kristian Farcin-Leth, Producentforeningen, talte for, at hele 
processen omkring praktiksøgen bør gentænkes. Formanden holdt fast i, at det konkrete 
udvalgsarbejde alene skal handle om en model for at reservere mandag i Åbent Hus-ugen til 
mindre søgte steder.  
 
6. Ansøgninger om godkendelse som praktiksted. 
Nye ansøgninger: SKAL besigtiges rimelig hurtig – gerne inden for næste halvanden uge, så de 
kan nå at være med i efterårets runde. 
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a. Blik og Rør (bilag 6a) Marianne Gram og Mads Damm besigtiger 
b. Eddy Media (bilag 6b) Mette Sejsbo og Kristian Farcin-Leth besigtiger 
c. Fjord og Bælt (bilag 6c) Mads Sandemann og Kristine Schäfer besigtiger 
d. Kun Mors (bilag 6d) Martin Vestergaard og Allan Boye Thulstrup besigtiger 
e. Lyd & Co. (bilag 6e) Bård Blytt Sandstad og Sisse Stroyer besigtiger 
f. Seismo (bilag 6f) Dorthe Kandi og Henrik Berggren besigtiger 
g. VIA University College, Aarhus (bilag 6g) Niels Møller Mikkelsen og Christoffer Nestor 

besigtiger 
 
Status på besigtigelser – til orientering 
 

h. Dagrofa (bilag) – forhåndsgodkendt til 12 mdr. 
i. Deluca Film (bilag) – forhåndsgodkendt til 18 mdr. 
j. LEV (bilag) – forhåndsgodkendt til 12 mdr. 
k. LIFE (bilag) – forhåndsgodkendt til 12 mdr. 
l. Medicinske Tidsskrifter (bilag) – forhåndsgodkendt til 18 mdr. 
m. Third Ear (bilag) – forhåndsgodkendt til 12 mdr. 

 
ii. Opfølgning på midlertidige godkendelser. 
 

a. Hus Forbi – forhåndsgodkendt 12 mdr. Mads Damm og Mark Ørsten besøger for endelig 
godkendelse. 

a. Radio Loud. – forhåndsgodkendt 12 mdr. Trine Reitz Bjerregaard og Kristine Schäfer 
besøger for endelig godkendelser, herunder om de kan bære 18 måneder og flere 
praktikanter. 

 
7. Status på tidligere godkendte pladser. En status med godkendt længe af praktikken ligger 
på mediepraktik.dk under godkendte pladser. 
 
8. Andet 
9. Næste møde. 
Ekstraordinært møde om proces ved Åbent Hus/samtaleuge. Tirsdag den 30.11. kl. 14 – 15 
(online) 
Næste ordinære møde tirsdag den 1. marts 2022 kl. 13 – 15.30 hos TV2-Odense 


