PÆDAGOGERNES FAGBLAD

søger én praktikant til en 12 eller 18 måneders stilling

D

rømmer du om at skrive store temaer, fordybe

Børn&Unge skrives og redigeres efter journalistiske

dig i et emne og formidle det til en nysgerrig

kriterier, og du vil få mulighed for at bevæge dig rundt

og vidende læserskare? Drømmer du også om

i alle relevante stofområder og genrer. Vi skriver om

at krydre fordybelsen med skarpe nyheder til blad og

underretninger, skilsmisser, radikalisering, syge børn

web? Bliver det dig, der skal producere vores næste

og folkeskolereform, om nye tendenser i pædagogikberører børn, unge og pædagoger.

Vil du også prøve kræfter med journalistik

Vi holder
åbent hus

dier (BUPL har ry for at være et af de
mest progressive fagforbund på Facebook)? Og interesserer du dig for

Du skal kunne arbejde selvstæn-

Onsdag den 11. april kl. 14

digt, og du har indflydelse på dit

Har du spørgsmål, så ring
endelig til praktikantvejleder
Steffen Hagemann
på 3546 5207 eller
send en mail på
sbh@bupl.dk

out. Som praktikant får du dit

de emner, der vedrører børn, unge
og de mennesker, der arbejder med
dem, nemlig pædagoger?
Så kom og bliv en del af et af de mest cit-

efterløn
PAS PÅ MED AT
DROPPE UD
inspiration
BØRN SYNGER
PÅ HOSPICE
guide
FORSTÅ OKFORHANDLINGERNE

ken, overenskomster og alt muligt andet, der

podcast? Skal du prøve at lave videojournalistik?
og kommunikation på de sociale me-

Nr. 01

18. januar 2018

Side 11-23

Nr. 02

8. februar 2018

arbejdsmiljø
MOBBEOFFER
VANDT SIN SAG

eget stofområde, nemlig pæda-

inspiration
STYRK DET
NÆRVÆRENDE
SAMVÆR

goguddannelsen.

guide
HOP MED PÅ
PODCASTBØLGEN

Vi forventer, at du er interesseret i

bejdet med begejstring og engagement.

fagblad Børn&Unge. Vi laver 16 magasiner om

I KAN REDDE
DE UNGE

Efter 10 år i bandemiljøet har Nedim
Yasar lagt kriminaliteten på hylden.
Nu læser han til pædagog.

produkt fra idé til færdigt lay-

vores stofområder, og at du går til ar-

erede fagblade i Danmark, pædagogernes

eks-bandeleder

året og arbejder digitalt med nyheder, sociale medier,

Og vi forventer, at du kan overholde deadlines og

podcast og video. Hos os får du en dybtgående ind-

oparbejder en god kontakt til pædagoger, fagforen-

sigt i et omfattende stofområde, som andre medier

ingspolitikere og ansatte i BUPL, beslutningstagere

også har stort fokus på.

og forskere.

traineesucces

Sengül var en
gave til klubben
Efter fire uger i praktik får nyuddannede
Sengül kram fra børnene og rosende
ord fra kollegerne. Hun kom også
meget tættere på et job.

8

SIDER FORSKNING
mød james heckmann
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Nr. 03

1. marts 2018

OK18
SENIORFRIDAGE
FOREBYGGER
NEDSLIDNING
inspiration
PRIVAT LEGETØJ
DELER VANDENE

Skulle du have lyst, kan du også få lov til at prøve

Til gengæld lover vi dig en spændende, humørfyldt,

kræfter med pressearbejde i en politisk organisation.

travl og lærerig hverdag med masser af coaching og

guide
SÅDAN STØTTER
DU BØRN MED
DIABETES

feedback.
Du bliver en aktiv del af vores redaktion med tre journalister, en art director og en redaktør.



musik-nick

Læs mere på bupl.dk

Lærer børn at spille
på 20 minutter
I 25 år har musik været omdrejningspunkt i
Mick Sallings pædagogiske arbejde. Langtfra
alle pædagoger prioriterer musikken så højt.

8

SIDER FORSKNING
børneperspektiver
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Nr. 04

22. marts 2018

storkonflikt
DU BETALER
SELV FOR
VELFÆRDEN

Vores nuværende praktikant, Mathilde Graulund skriver:
Hvis du interesserer dig for børn, unge og det pædagogiske arbejde, som tusindvis af pædagoger yder hver
dag, er det allerede en god start. For de mennesker og
det felt får du lov til at undersøge og udforske til mindste detalje med en praktikplads herinde.
På Børn&Unge er du en del af en redaktion,
som betragter dig som en ligeværdig holdspiller. Dine idéer bliver hørt, diskuteret og
evalueret af journalisterne omkring dig på
lige fod med deres idéer. Det gør, at der ikke
er langt fra tanke til handling. I en idéfase er der
mulighed for en uforpligtende kop kaffe med redaktøren, hvor du kan fortælle dine idéer og få feedback.
Men der er også altid mulighed for den store brainstorm til redaktionsmøderne med de andre journalis-

storkonflikt
VI ER BARE SÅ
KLAR TIL KAMP

inspiration
BRUG DE SMÅ
OVERGANGE
TIL LÆRING

ter. Du bliver altid hørt, og dine idéer værdsat. Selv hvis
din idé indebærer en udlandsrejse (sagde praktikanten,
der var på vej til Filippinerne).
stor fotoreportage

Farvel Caroline

Herinde er der både plads til dig, der vil have
kilometre i fingrene ved at producere
webnyheder, dig, der vil søge aktindsigt og nørkle rapporter og til dig midt i
mellem. Ligegyldigt hvad du er til, kommer du ud i den virkelige verden og taler
med nogle mennesker og er med i hele
den journalistiske proces. Også den grafiske
del og distribueringen på de sociale medier. På
Børn&Unge får du en afslappet arbejdsplads, hvor der
kan løbes hurtigt, men aldrig hurtigere end der er tid til
en joke på vejen.

Caroline har Downs syndrom og skal
flytte hjemmefra. Når mor giver slip,
står pædagoger klar til at hjælpe.
Side 13-27

Nr. 05

12. april 2018

kampgejst
PETER VIL SLÅS
FOR HØJERE LØN
advarsel
DEN DANSKE
MODEL STRESSES
guide
FOREBYG VOLD
OG TRUSLER

forældresamarbejde

FANGET I ET
KRYDSPRES
Forældre skal være mere markante,
og pædagoger skal blande sig mere i
forældreskabet. Tillid, faglighed og
respekt forebygger konflikter.
Side 13-25

