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Referat af ekstraordinært praktikudvalgsmøde tirsdag den 30. november 2021 
Afholdt online via ”Teams”. 
  
Deltagere: Formand Marianne Gram; indlandsredaktør Sabine Matz, DR (afløser Mads Damm 
som DRs repræsentant i udvalget); chefredaktør Mads Sandemann, 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; studieleder Louise Kjærgaard, SDU; 
studieleder Mark Ørsten, RUC; praktikvejleder Maria Bendix Wittchen, 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: Chefredaktør Trine Reitz Bjerregaard, Danske Medier; kons. leder af Center for 
Journalistik Ralf Andersson, SDU; praktikvejleder Niels Møller Mikkelsen, SDU. 
 
Dagsorden: 
1. Forslag til model for Åbent Hus-uge (bilag 1a og bilag 1b). 
Det ekstraordinære udvalgsmøde blev holdt for at tage stillingen til en model og kriterier for at 
reservere mandagen i Åbent Hus-ugen til mindre efterspurgte praktiksteder. SDU, RUC og DMJX 
havde udarbejdet et forslag til model og kriterier. Rammen var vedtaget på udvalgets møde i 
september 2021.  
 
Debat om forslaget: Danske Mediestuderende og Dansk Journalistforbund, der sammen stod 
bag forslaget om at få en ”mandags-model”, var godt tilfredse med kriterierne i modellen fra 
uddannelserne. I udvalget var der enighed om, at denne model ramte intentionerne fint.  
 
Forslag og endelig beslutning: 
”Den første dag i Åbent Hus-ugen reserveres til mindre efterspurgte praktiksteder. Disse 
beslutter selv, om de vil benytte sig af muligheden, og det står dem frit for at lægge deres åbent 
hus og samtaler senere på ugen. Øvrige praktiksteder må holde åbent hus fra om tirsdagen. 
Dette fungerer som hidtil – bare skubbet en dag. 
 
I kriterierne for at kunne holde åbent hus mandag tages der afsæt i de to forrige 
ansøgningsrunder, da nogle steder kun slår pladser op hver anden gang, og da der kan være 
tilfælde udsving enkelte gange. 
 
Kriterier for at kunne deltage i åbent hus mandag: 

i. Godkendte praktiksteder, der højst har fået besat 50 procent af deres 
pladser i de seneste to runder. 

ii. Godkendte praktiksteder, der ikke har deltaget i de seneste tre runder, men 
deltager igen. 

iii. Nye (forhånds-)godkendte praktiksteder.” 
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Ud fra denne model vil lidt over 40 godkendte praktiksteder få mulighed for at holde åbent 
hus om mandagen i uge 17/2022. 

 
Evaluering af den nye model:  
Praktikudvalget vil evaluere modellen på sit møde i september 2022.  
Kristine Schäfer fra Danske Mediestuderende mente, at det vil være et succeskriterie, hvis 
stederne oplever at få flere besøg og flere til samtale. Mads Sandemann, Danske Medier, 
mener, at et succeskriterie også bør være, at ordningen skal føre til flere besatte pladser for 
disse praktiksteder.  
Praktikkoordinator Martin Vestergaard vil efter forårets praktiksøgningsrunde sende et 
spørgeskema ud til de berørte praktiksteder, hvor det indgår, hvor mange praktiksteder, der 
benyttede sig af mandags-tilbuddet, og om de konkrete har opnåede flere besøg og samtaler. 
Desuden vil det indgå, om det også har ført til besættelse af flere pladser. 
 
2. Ansøgninger om godkendelse som praktiksted. 
Nye ansøgninger: 
Nyreforeningen (bilag 2a) Allan Boye Thulstrup og Martin Vestergaard besigtiger. 
 
Om udvalgets godkendelse af ansøgninger: 
Praktikkoordinator Martin Vestergaard efterlyste en mulighed for at kunne aftale at besigtige 
nye ansøgere ad hoc, da der eller kan gå op til ¾ år fra en henvendelse til, et sted får besøg. 
 
Udvalget var enige i, at vi kan forsøge at besigtige de meste oplaget ansøgere ad hoc. Dog bør 
udvalget fortsat skulle kunne sige nej til en besigtigelse, så de mere ”usikre” kandidater bør 
vurderes først af udvalget.  
 
3. Andet 
Generelt om processen ved praktiksøgning: 
Formand Marianne Gram foreslog, at vi på næste praktikudvalgsmøde drøfter flowet i den 
samlede praktiksøgningsproces, da der nok er sket nogle knopskydninger og ændringer gennem 
tiden. Bla. var hun selv blevet bekendt med – og overrasket over -, at nogle praktiksteder nu 
har op til 50 interesserede til samtale i Åbent Hus-ugen. Hun hører også, at mange studerende 
foretrækker, at praktikstederne melder deres tilkendegivelser ud klart og hurtigt frem for at 
vente til matchdagen, så de studerende ved, om de skal bruge mere krudt på det praktiksted 
eller må prøve noget andet. 
 
De journalistiske uddannelserne efterlyste ligeledes, at udvalget drøfter det samlede flow ved 
praktiksøgningen. 
 
Formanden vil i god tid inden næste udvalgsmøde sende et forslag ud til, hvordan udvalget kan 
behandle punktet, og hun vil herunder efterspørge input fra udvalgets medlemmer.  
 
4. Næste møde. Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 13 – 15.30 hos TV2-Odense. 


