MAGASINET SKOLEBØRN – SKOLE OG FORÆLDRE

Vil du sætte dagsordenen på skoleområdet?
Magasinet Skolebørn er en kreativ legeplads, hvor du kan prøve kræfter med alle journalistiske
genrer og samtidig være med til at gøre en forskel for folkeskolen.
Undersøgende journalistik, portrætter, reportager og multimedieproduktioner. Som journalistpraktikant på
Magasinet Skolebørn vil du få rig mulighed for at boltre dig i journalistikkens discipliner. Og meget gerne
udvikle nye.
I dagligdagen vil du komme til at arbejde tæt sammen med redaktøren og have stor indflydelse på dine
arbejdsudgaver i hele processen fra idéudvikling til den konkrete produktion. Som praktikant bliver du en
del af et hus, et magasin og et koncept i udvikling, hvor vi glæder os til at høre dine idéer og input. Du vil
blive en betydningsfuld del af vores lille sekretariat, få masser af ”spalteplads” og samtidig have mulighed
for et balanceret arbejdsliv.
Vi tilbyder
- Solid og bred journalistisk erfaring med forskellige genrer og platforme.
- Daglig sparring.
- Stor indflydelse på dine arbejdsopgaver og egen udvikling.
- En god platform for dine journalistiske produktioner.
- Mulighed for indsigt i pressearbejde og kommunikationsrådgivning.
- Erfaring med at arbejde i en politisk organisation.
- En arbejdsplads i hjertet af København i et sekretariat med 15 søde medarbejdere.
- En arbejdsuge på 40 timer om ugen, men med de samme ferier som skolerne.
Vi ønsker en praktikant, der er:
- Interesseret i skoleverdenen.
- Er selvkørende, men god til at samarbejde.

- Er kreativ og idérig.
- Kan tænke indhold på tværs af platforme.
- Har en skarp pen, men også gerne flair for foto og video.
Magasinet Skolebørn udkommer både på tryk og i en online-version fire gange om året.
Onlineversionen på www.skoleborn.dk henvender sig primært til den brede forældregruppe og havde
sidste år 250.000 læsere og 700.000 sidevisninger. Magasinet bliver trykt i 10.500 eksemplarer, der bliver
sendt ud til ca. 7.000 skolebestyrelsesmedlemmer samt til politikere og andre interesserenter i
skoleverdenen. Der er planer om også at sælge det trykte magasin til den brede forældregruppe.
Magasinets formål er at være med til at udvikle folkeskolen til at blive endnu bedre og klæde forældrene på
til at styrke deres børns læring, trivsel og udvikling. Med vores grundige research og egne undersøgelser
sætter vi gerne dagsordenen og nuancerer debatten om folkeskolen i offentligheden og blandt folkeskolens
parter. Det er et afgørende princip, at indholdet i magasinet er journalistisk. Det skal være gode
journalistiske historier med fokus på relevans, væsentlighed, identifikation, aktualitet og gerne
overraskelse.

Det siger vores nuværende praktikant:

”Spændende og lærerigt”
Det bedste ved at arbejde på Skolebørn er, at du kommer til at lave så meget forskelligt - både ift.
arbejdsopgaver men også ift. forskellige formater i dit journalistiske arbejde.
Noget af det vigtigste for mig, da jeg søgte en praktikplads, var, at det skulle være rart at gå på arbejde - og
det er det her. Jeg kan kun anbefale, at du søger en plads på Skolebørn.
- Du bliver en del af en lille organisation, hvor der er brug for dig og dit arbejde
- Du får mulighed for at arbejde med forskellige formater - også formater, der ikke i forvejen er en del af
Skolebørn, hvis du har en god idé.
- Du får virkelig dygtige, flinke kollegaer, der er klar til at hjælpe, når du har brug for det
- Du får mulighed for at dygtiggøre dig indenfor et afgrænset emne, og du bliver rigtig god til at researche.
- Du får indsigt i, hvordan en politisk organisation arbejder, og du kommer til at være med i
kommunikationsarbejdet.

Skole og Forældre er landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.
Læs mere på www.skole-foraeldre.dk
Kontakt
Vil du vide mere, så ring eller skriv til redaktør og praktikantvejleder, Maj Carboni på 28 93 36 80 eller
mc@skole-foraeldre.dk eller vores nuværende praktikant Magnus Eg Møller på 22 26 81 88 eller
mem@skole-foraeldre.dk

