
 

 

2019-02-14 

Inför Praktiken HT19 
 

Datum för JMM, JMS och Fristående HT 2019: 
Från och med hösten 2019, kommer all långpraktik att börja med en 
vecka på Södertörn. 
En veckas kurs på SH från måndag 2 september till och med fredag 6 
september. 
Tid på praktikplatsen: från måndag 9 september till fredag 10 januari 2020. 
  

FAQ 
• Blankett för praktikplanen som ska fyllas i tillsammans med handledaren 
på redaktionen, finns att hämta på studiewebben från måndag 18 februari. 
 
• Ifylld och undertecknad praktikplan ska lämnas i pappersformat i därför 
avsett fack på ME3 SENAST 2019-05-28 (tisdag 28 maj). 
Kolla igenom så att alla uppgifter är ifyllda. Särskilt viktigt för dig som bytt 
program, t ex från JMM till Fristående. 
 
• Hur bör en ansökan se ut? 
Ett kortfattat CV där även kortare jobb och erfarenheter kan listas. Ett brev 
som går in på varför du söker just den här platsen. Kanske du ska skicka 
med ett jobb som du är riktigt nöjd med. Och alla dina kontaktuppgifter så 
klart. Glöm inte språkkunskaper. 
 
• Hur många ansökningar bör jag skicka? 
Tre-fyra åt gången är bra.  Glöm inte att tacka nej så fort som möjligt på ett 
trevligt sätt om du får en ”bättre” plats. 
 
• Om du tror att praktikplatsen kanske inte uppfyller utbildningens krav på 
praktikplatsen, kontakta mig för förhandsbesked. 
 
Så här står det i kursplanen för praktiken: 
 
J Under praktikveckorna ska studenten arbeta journalistiskt på en redaktion. Innan 
praktiken inleds ska den kursansvariga läraren godkänna förslag på praktikplats, 
praktikplan samt handledare. Under praktiken ska studenten även reflektera över sin 
yrkesroll på praktikplatsen. 
 
JMS och Fristående ABC: Kursen innebär att studenten genomför en längre 
praktiktjänstgöring på en redaktion i Sverige eller utomlands. Praktiken ska avse 
journalistiskt arbete under handledning. 
 
Innan praktiken inleds ska förslag på praktikplats och praktikplan samt en av 



 

 

praktikplatsen föreslagen kontaktperson godkännas av den kursansvarige läraren vid 
Södertörns högskola som även följer upp studenten löpande under praktikperioden. 
 
 

Hör gärna av dig. Jag försöker svara så fort som möjligt. 
 
Jan Örnéus 
 
jan.orneus@sh.se 
 
 
 
 
 
 

OBS! 
Ni som söker: 
 
TV4 
SVT  
SvD 
TT (även TT Video) 
 
måste senast torsdag 28 februari skicka in era ansökningar till mig, så vidaresänder 
jag i samlat skick. Dessa fyra redaktioner vill inte ha spridda skurar av ansökningar 
utan alla från SH på en gång. Kan komma att ändras – se kurswebben under 
PRAKTIK på C-kursen VT19. 
 
Mejlet ska ha rubriken Ansökan TV4 osv. beroende på vart du söker. 
Söker du flera av dessa fyra redaktioner – skicka separat mejl till varje redaktion via 
mig. 
 

 
OBS! Lägg ihop dina handlingar till EN pdf!!! 
Ansökningshandlingar som inte ligger en EN pdf, skickar 
jag inte vidare till någon av dessa fyra redaktioner. 
 
 
 
 

 


