Lær at fortælle
historier på tv, web
og sociale medier

Du kender det sikkert fra dig selv: I løbet af en dag får du både tjekket sociale
medier og forskellige nyhedssites. Senere tænder du måske for tv’et, streamer
videoserier på nettet eller lytter til en god podcast.
På TV2 ØSTJYLLAND omfavner vi de nye medievaner. Du får masser af tv-erfaring
– både som reporter, videojournalist med eget kamera og måske som live-reporter
i vores udsendelser. Men du lærer også at tænke i indhold til bl.a. Facebook og
Instagram, ligesom du laver artikler og længere digitale fortællinger til vores
website.

Sådan ser forløbet ud
Som praktikant på TV2 ØSTJYLLAND er der forskellige forløb, der ligger fast.
Derudover er der mulighed for at prøve kræfter med en række andre discipliner –
alt efter interesse og evner.
Praktikken begynder med et intro-forløb, hvor du lærer huset og de nye kolleger at
kende. Derudover lærer du at redigere videoer, og du laver din egen journalistiske
historie, som sendes på tv eller udgives på web.
Derefter består praktikken af disse obligatoriske forløb:

Nyheder
Sammen med en fotograf laver du indslag til dagens nyhedsudsendelser på tv. I er
sammen om hele processen – lige fra researchen på redaktionen til optagelserne i
marken og arbejdet med at klippe indslaget sammen. Du bliver trænet i at skrive
manus og i at speake.

Web
Du bliver trænet i selv at få idéer, og du bliver god til at fortælle historierne, så de
fanger brugernes interesse både på web og Facebook.

Videojournalist (VJ)
Du får en grundig oplæring i at betjene et kamera og redigere dine optagelser
sammen til et indslag. Derefter får du vagter, hvor du kører ud alene.

Senere i praktikken kan du prøve helt andre vagttyper og redaktioner. Du når ikke
det hele. Derfor har du løbende samtaler med din praktikantvejleder om, hvilken
retning du gerne vil i. Det kan fx være:

Vært på korte
nyhedsudsendelser

Storytelling på sociale medier

Sammen med dagens redaktør har du

sociale medier. Det ene sted lærer du at

ansvaret for at lave indholdet til vores tvnyhedsudsendelser kl. 12, 17 og 18. Du
præsenterer selv nyhederne som vært.

Vi har to redaktioner, der laver indhold til
arbejde med indhold til bl.a. Facebook og
Snapchat. På redaktionen Veins laver du
indhold til unge på Instagram og Youtube.

Skipperligaen
Dækker de østjyske fodboldklubber – bl.a.
med podcast og Youtube-video hver uge.

Vært på ugentligt tv-program
Du planlægger og er vært på et ugentligt
tv-program om steder, der normalt ikke er
adgang til for den almindelige seer.

Forproduktion
Her er der tid til at lave de tungere
journalistiske historier, der tager længere
tid end det, der kan laves på en almindelig
nyhedsvagt. Historierne udkommer først
og fremmest digitalt.

Events
Vi dækker løbende forskellige lokale
begivenheder som fx Smukfest og
Northside.

Det kan du forvente
Det bedste praktikforløb vil klart være dét, hvor du selv kommer med idéer til
historier, og hvor du ikke er bange for at prøve helt nye ting af. Du må meget
gerne udfordre vores vaner og have lyst til at fortælle historier på helt nye måder.
Vi vil til gengæld tilbyde dig et praktiksted med højt til loftet, solid faglighed og
stor respekt for din indsats og dit læringsforløb.

Vi lægger vægt på, at du opnår brede kompetencer inden for moderne
nyhedsjournalistik både på tv, web og sociale medier. Det er vigtigt, at din læring
som praktikant er i centrum, og at din udvikling bliver taget seriøst. Derfor får du
løbende feedback og sparring – blandt andet fra din praktikantvejleder.

Har du spørgsmål? Skriv eller ring til redaktionsleder Karsten Smed,
kasm@tv2oj.dk / 30 10 11 22.
For yderlige spørgsmål er du også velkommen til at kontakte
praktikantvejleder Johann Sørensen, joso@tv2oj.dk / 30 10 11 07

