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uddanneLsespLan
Formålet med den individuelle uddannelsesplan er, at praktikanterne
får sat sig nogle delmål praktiktiden igennem, og at redaktørerne
bliver klar over, hvordan de bedst sikrer, at praktikanterne tager
videre fra deres redaktion med noget mere, end de kom med.

Praktikanterne skal sætte sig nye mål hver gang, de skifter redaktion.
Meningen er, at de formulerer deres mål med den nye redaktions
fagområde for øje, og at de sætter sig nogle andre mål, end dem de
satte sig for den foregående redaktion.

Tanken med den individuelle uddannelsesplan er, at praktikanten
udfylder sin del først. Eventuelt i samarbejde med praktikantvej
lederen. Redaktøren udfylder herefter sin del med udgangspunkt i
praktikantens målsætninger.

Den individuelle uddannelsesplan bruges som udgangspunkt for
samtalen mellem prakti kant og redaktør, når prakti kanten starter
på redaktionen, og når praktikantens indsats skal evalueres efter
de seks måneder.
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had mener du selv er dine journalistiske styr kar?
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På hvilke områder vil du gerne blive dygtigere din tid på redaktionen?
Nævn to~tre genrer (fx. reportage, portræt, interview, nyhed)
Nævn to~ne værktøjer (fx. nr rvicwteknik, anslag, rubr kur, sprog, tog’sælning, dåudvwlingj
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Begrund hvorfor du nar valgt disse genrer og værktøjer som fokusområder for din tid på netop denne redaktion.
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• Hvad vil du selv gøre for at udvikle dig på de nævnte områder?
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Hvordan kan din redaktør bedst hjælpe dig til at blive dygtigere på de nævnte områder?
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Hvad er dine forventninger til omfanget af efterkritik?
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• Hvordan foretrækker du affå efterkritik og af hvem?
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• Hvad er dine egne forventninger til dig selv og din tid på redaktionen?
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Hvilke opgaver eller stofområder ser du gerne, at praktikanten tager i sin tid på redaktionên?
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Hvor meget forventer du, at praktikanten leverer i Løbet af en uge?
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Hvordar vil du hjælpe pra~tikanten til at udvikle sig på de områder, han/hun har angivet som tokusområder?
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Hvordan og i hvilket omfang vil du give praktikanten efterkritik?
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Hvad sar du gerne, at praktikanten kan, når han/hun forlader din redaktion?
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