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Kære TV2 Nord  

Jeg gik ind til praktiksøgningen med tre krav, der 

helst skulle opfyldes:  

1. At jeg skulle lave TV.  

2. At jeg skulle ud et sted, hvor jeg fik meget ansvar.  

3. At jeg skulle til en region af Danmark, jeg ikke kendte særlig 

meget til.  

I så umiddelbart ud til at opfylde alle tre krav, og derfor var jeg 

også en af de første ved jeres bod til praktikmessen. Her fandt jeg 

alt det, jeg søgte. Jeres praktikanter fortalte om en TV-station, hvor 

de hurtigt var blevet kastet ud på egne ben, og hvor de sjældent fik et nej til deres idéer. Her var de 

perfekte muligheder for, at jeg kunne udvikle mig som journalist. 

Selv efter den éne dag, jeg brugte hos jer, lærte jeg allerede rigtig meget om det at arbejde som en rigtig 

journalist. Lige siden har I været min ubetingede førsteprioritet, og jeg vil bruge hver eneste dag som 

praktikant hos jer for at lære mere.  

Efter næsten to års uddannelse ved jeg alt om at skrue en god historie sammen, men jeg mangler stadig 

den journalistiske rutine. Det er den, jeg søger hos jer. Jeg er det perfekte match for jer, fordi I kan kaste 

mig ud i mange forskellige stofområder og opgaver; helst alt det, jeg ikke har prøvet før. 

Som I også kan læse på min hjemmeside, har jeg længe været meget genert. Journalistik har ikke altid faldt 

mig nemt, og jeg har måttet arbejde hårdt med mig selv for at være nået der, hvor jeg er i dag. Men det har 

styrket mig og gjort mig mere opsat på, at journalistik skal lykkes. Det er en udvikling, jeg gerne vil arbejde 

videre på, og derfor søger jeg ind hos jer, hvor jeg ikke bare kan gemme mig bag min telefon, men er nødt 

til at komme ud og møde mine kilder ansigt til ansigt. 

Men det skal ikke kun handle om, hvad jeg gerne vil have ud af jer. Jeg kan også bidrage med min helt egen 

ekspertise. Som I ved, er jeg lidt af en nørd. Jeg har brugt det meste af mit liv foran en computer, og det har 

gjort mig meget interesseret for gaming og e-sport; en populær sportsgren, der kun bliver større. I har en 

kæmpe potentiel seerskare hos de børn og unge, som interesserer sig for det, og jeg vil hjælpe jer med at 

fange dem.  

De mange timer foran computeren har dog kastet mere end gaming af sig. Det har givet mig en naturlig 

interesse for sociale medier, videoredigering og det digitale. Jeg er øvet i at bruge en computer og elsker at 

sidde og nørde med at klippe video og arbejde på digitale fortællinger. Hos jer vil jeg gerne udvikle videre 

på den interesse. 

Hvis i gerne vil have en praktikant, der siden dag ét har været interesseret i jer og gerne vil udvikle sig selv 

og jer, skal i ikke lede videre.  
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Idéer: 

Efterskolerne lokker med e-sportslinje 

Flere efterskoler og gymnasier i Nordjylland er begyndt at tilbyde e-sportslinjer, hvilket er meget populært. 

Problemet er bare, at mange af de unge går med drømme om at blive professionelle, hvilket efterskolerne 

og gymnasierne spiller på. Men det er egentlig kun meget få, der kommer til at leve af det. Det synes jeg, 

der mangler noget information om. 

 

Sygehusfusioner skaber stress 

Jeg har tidligere undersøgt, hvordan en fusion af de mikrobiologiske afdelinger i Region Midt har skabt frygt 

for stress og sygefravær hos fagforeningen Danske Bioanalytikere som resultat af en overtagelse snarere 

end fusion. Jeg har efterfølgende fået at vide, at den frygt har holdt stik. Nordjylland har også oplevet flere 

hospitalsfusioner gennem årene. Det kunne være interessant at undersøge, om det samme resultat gør sig 

gældende her.  

 

 

 


