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         Aarhus den 4. marts 2021 
                                                                                       
Referat af praktikudvalgsmøde tirsdag den 2. marts 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; 
HB-medlem Sebastian Risbøl Jacobsen, DJ; studerende Kristine Schäfer, Danske 
Mediestuderende; PF-formand Sisse Stroyer; studieleder Louise Kjærgaard, SDU; 
praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen, SDU; studieleder Mark Ørsten, RUC; praktikvejleder 
Maria Bendix Wittchen, 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: mediechef Dorthe Kandi, Danske Medier; 
 
 
Dagsorden: 
0. Udvalgets medlemmer – status: Ceo, Strong Productions, Kristian Farcin-Leth afløser Birthe 
Møller som Producentforeningens repræsentant. Studerende Kristine Schäfer, RUC afløser 
Rane Benzon som repræsentant for Danske Mediestuderende. Formand for 
Pressefotografforbundet, Sisse Stroyer, indtræder som observatør i udvalget. 
 
1. Godkendelse af referat - godkendt. 
2. Meddelelser. 
Marianne Gram opfordrede praktiksteder til at huske praktikanterne under coronaen. Maria 
Bendix Wittchen fortalte, at hun har opsamlet ”gode råd under coronaen” fra sine RUC-
praktikanter, og hun vil gerne sende disse gode råd ud til alle praktikantvejledere, som en 
reminder. Martin Vestergaard oplyste, at DMJXs zoom-arrangement for praktiksteder sidst i 
januar om den gode start for praktikanter under coronanen samlede mere end 40 
praktikantvejledere. 
 
3. Seneste praktiksøgning – efteråret 2020. 
Pga. coronasituationen blev praktikmessen afviklet online. Åbent Hus blev hovedsagligt afviklet 
online. Enkelte praktiksteder holdt delvist Åbent Hus med respekt for restriktionerne.  
Der var cirka 150 ansøgere til 221 praktikpladser. Enkelte studerende tog orlov m.v., så der var 
75 pladser i overskud. 
Matchdagen forløb tilfredsstillende på Praktikmatch.mediepraktik.dk.  134 ansøgere blev 
matchet i første 10 min-runde. Seks blev matchet i anden runde og Seks studerende fik hurtigt 
en plads i ”matchroom” 
 
4. Næste praktiksøgning – foråret 2021.  
Praktikmessen afvikles igen online. Vi kan ikke samle 400 – 500 mennesker i en hal i Odense 
midt i april. Åbent Hus: Om de skal holdes fysisk eller online må afhænge af de generelle 
udmeldinger om restriktioner. Dog kan det anbefales at tilbyde online-mulighed for alle, da 
studerende ikke skal tvinges til at tage rundt i landet eller møde op, hvis de er usikre på 
situationen. Desuden giver det ansøgere flere muligheder for at ”komme rundt i landet”. 
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Vi forventer, at der vil være  
DMJX-journalister           100 
DMJX-TVM       37 
SDU        95 
RUC        28 
I alt    260 studerende/ansøgere 
 
Antal praktikopslag i foråret 2020: 301 pladser 
Estimeret overskud i F21 (med stor usikkerhed): cirka 40 praktikpladser i overskud. 
 
Diskussion om forrige og kommende ansøgningsrunde: 
Om overskud af pladser: Trine Reitz Bjerregaard påpegede, at mange af de mindre 
specialmedier ikke får besat praktikpladser, og det kan føre til, at de på sigt opgiver at være 
praktikplads. Hun ser gerne et søgesystem, hvor de store, populære mediearbejdspladser ikke 
bare rydder bordet. Marianne Gram efterlyste nogle mere konkrete bud, og i så fald kan vi 
drøfte det nærmere i udvalget. 
 
Med genindførelsen af 18 måneders praktik for DMJX-journaliststuderende (søgerunde 
efterår 2021 og med praktikstart 1.2. 2022) vil der komme til at mangle/være balance i 
praktikstillinger fra og med søgerunde efteråre 2022. 
Udvalget opfordrer de praktiksteder, der ikke har fået besat praktikpladser til at have 
tålmodighed. Der er gode udsigter. 
 
Louise Kjærgaard påpegede, at selv med en balance mellem antal pladser og ansøger, så kan 
der ske det, at studerende vælger en orlov frem for at besætte en plads de ikke finder 
attraktiv eller ligger et sted, hvor de ikke vil rejse hen/bo. De så vi også for år tilbage, da der 
manglede pladser. 
 
Sebastian Risbøl Jacobsen og Kristine Schäfer oplyste, at Danske Mediestuderende og DJ 
sammen er på vej med bud på en justering af praktiksøgningen. Det kunne blandt være at 
forbeholde den/de første Åbent Hus-dag(-e) til praktiksteder, der normalt ikke får megen 
søgning. Men mere om det senere på foråret. 
 
Gøre sig attraktive: Mads Sandemann oplyste, at JyskfynskeMedier sætter fuld damp på, for at 
få praktikanter, og JFM blandt andet tilbyder login til studerende til koncernens medier 
ligesom JFM byder sig mere til på journalistuddannelserne, f.x. med bud på oplægsholdere 
inden for en række områder. 
Det er en tilgang, der blev fremhævet, som inspirerende og den rigtige vej at gå, af flere 
udvalgsmedlemmer under debatten. 
 
5. Sårbare unge og praktik 
Studievejleder på DMJX, Joan Husted, fortalte udvalget om skolens overordnede indsats ift.  
sårbare studerende og kom med eksempler på de problemstillinger, der kan opstå, når de 
studerende skal i gang med deres praktik. I de senere år har der været fokus på en stor 
stigning i antallet af sårbare unge, der kæmper med psykiske lidelser som for eksempel 
depression, angst og ADHD, og det opleves også på DMJXs uddannelser. 
Joan Husted påpegede, at nogle af de studerende med diagnoser er fagligt dygtige og klarer 
sig fint, mens andre har brug for støtte, og de skal måske bruge længere tid på deres studie – 
og praktik. Hun fortalte, at der er dilemmaer i at være åben om sine udfordringer som sårbar, 
når man skal i praktik. Det vigtige er, at det skal være relevant at fortælle ift. de konkrete 
opgaver, man skal lave – eksempelvis: ”Jeg har brug for struktur, så derfor har jeg brug for…”. 
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Et praktiksted kan ikke bruge en oplysning om, at en praktikant f.x. har adhd til så meget. Men 
hellere, hvad det har af konkret betydning ift. hverdagen. 
Joan Husted luftede, at der kan blive behov for at lave nogle samarbejdsaftaler med 
praktiksteder, som er villige til at ansætte praktikanter på særlige vilkår, f.x. på nedsat tid over 
en længere periode.  
 
6. Ansøgninger om godkendelse 
Nye ansøgninger 
 

a. Deluca Film Martin Vestergaard og Mads Sandemann besigtiger hurtigst muligt 
b. LEV Marianne Gram og Kristian Farcin-Leth besigtiger hurtigst muligt 
c. LIFE Mette Sejsbo og Sisse Stroyer besigtiger hurtigst muligt 
d. Medicinske Tidsskrifter – ny ansøgning Niels Møller Mikkelsen og Christoffer Nestor 

besigtiger hurtigst muligt 
 
Eftersendte:      
n. Dagrofa – Martin Vestergaard og Marianne Gram besigtiger hurtigst muligt 
o. Third Ear – Louise Kjærgaard og Kristine Schäfer besigtiger hurtigst muligt 
 
  

Status på besigtigelser – til orientering 
e. Dream Hack Sports Game – forhåndsgodkendt 12 måneder – (bilag) 
f. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste  - forhåndsgodkendt 12 måneder (bilag)  
g. FRIDAY - forhåndsgodkendt 12 måneder (bilag) 
h. Alzhheimerforeningen – godkendt 12 måneder (bilag) 
i. Aarhus Kommune - godkendt 12 måneder (bilag) 
j. Radio4 – godkendt 18 måneder (bilag) 
k. Nationalmuseets Mediehus - forhåndsgodkendt 12 måneder. Bård Blytt Sandsted 

bemærkede, at praktikstedet nok ikke er egnet som praktiksted for TVM-studerende. 
 
ii. Hængepartier ift. godkendelse/besøg. 

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

m. 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, midlertidig godkendte og 6, 12 eller 18 måneder.  
 
Del 1: Når 18 måneders praktik genindføres, kan nogle praktikpladser, der de seneste år kun 
er blevet godkendt til 12 måneders praktik, måske ønske at blive godkendt til 18 måneder. 
Det vil kræve en ansøgning fra praktikstedet. 
 
Del 2: Da 18 måneders praktikforløb genindføres vil udvalget åbne for, at praktikpladser - 
igen - kan godkendes til kun 6 måneders praktik (f.x. til kombinationsstillinger). 
 
Del 3: En række praktiksteder har kun fået en midlertidig godkendelse – og for nogle er det 
flere år siden. 
Martin Vestergaard laver en liste til næste møde, hvor udvalget vil vurdere, om nogle 
umiddelbart kan få en permanent godkendelse eller skal besigtiges. 
 
8. Evaluering af praktikophold i lyset af MeToo-diskussionerne. (Louise Kjærgaard, SDU). 
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Louise Kjærgaard foreslå, at de fire uddannelser har nogle enslydende spørgsmål til de 
studerende efter praktikken ift. at se på omfanget af seksuel chikane og krænkende adfærd. 
Martin Vestergaard påpeger, at de spørgsmål ikke umiddelbart passer ind i den form, som man 
evaluerer praktikken under på DMJX-journalistik. Her er fokus på læring under praktikken, og 
svarene er ikke anonyme – da skolen bl.a. skal kunne se, hvor de studerende ikke lærer nok. 
Denne evalueringsform kan dårligt kombineres i samme skema.  
Konklusion: Derfor vil uddannelserne drøfte, om de sammen kan ”mål” omfanget af eventuel 
seksuel chikane og krænkede adfærd på anden vis. 
 
9. Andet 
Martin Vestergaard opfordrede til, at udvalget kigger nærmere på brugen af læringsplaner 
under praktikken, da den seneste opgørelse fra hjemvendte praktikanter viser, at næsten hver 
tredje slet ikke får en – ellers obligatorisk - individuel læringsplan under praktikken, og flere 
andre nok har en uden den bruges aktivt. 
Sebastian Risbøl Jacobsen er bekymret for, at genindførelsen af 18-måneders praktik for 
DMJX-journaliststuderende vil skabe en problematik - igen – hvor praktikanter fra 
uddannelser med kun 12-måneders praktik vil forlænge deres praktik med 6 måneder i form 
af orlov eller andet, da det kan synes nødvendigt for dem, for at ikke at stå dårligere i 
konkurrencen om pladserne. Han opfordrer udvalget til at være opmærksomme på dette 
fremadrettet. Niels Møller Mikkelsen er enig i, at denne problematik kan forudses. 
 
10. Næste møde. 
Næste møde i Praktikudvalget er tirsdag den 7. september 2021. Det holdes enten på TV2 i 
Odense eller online. Der kommer besked om dette senere. 
 
mv 4.3.21 


