UUHedensted

Oversigt over specialpraktikker for enkeltelever på 9.-10. årg.


Militærpraktik:
I militærpraktik får du mulighed for at prøve livet som soldat i en uge. Du bor
på kasernen og skal igennem mange forskellige øvelser. Der er forskellige
kaserner rundt om i landet, hvor du kan komme i praktik. Praktikkerne ligger
spredt fra uge 37-47. Se tilmeldingsfrister og muligheder i praktikkatalog. Du
skal være i god fysisk form.



Hospitalspraktik:
På Regionshospitalet Horsens kan du prøve hvordan det er at arbejde på et
hospital. Praktikken foregår i enten uge 39 eller 40. Man kan søge forskellige
kombinationer, sammensat af følgende afdelinger/erhverv: Radiograf, Køkken,
Serviceafdelingen, Terapien, mm. Du er to dage på hvert fagområde samt en
fælles dag. Se muligheder i praktikkatalog.
Skriv nummer på den kombination du ønsker. Ansøgningsfrist 28. august 2017.



Journalistpraktik
Horsens Folkeblad opretter i uge 39 en Ungdomsredaktion.
Til den søger vi 5 journalistpraktikanter, der skal være klar til i samarbejde at
producere spændende artikler. Tilmeldingsfrist 1. september. Du skal sende
ansøgning til folkebladet, se praktikkatalog.



Universitetspraktik Århus
Århus Universitet tilbyder erhvervspraktik mandag til torsdag i uge 3.
Oplev livet som studerende i Naturvidenskab på Aarhus Universitet og få
samtidig indblik i hvilke ting der forskes i på universitetet. I løbet af praktikken
får du også indblik i, hvilke slags jobs du kan få, hvis du senere vælger at få en
uddannelse på universitetet. Ansøgningsfrist den 1. december, se
tilmeldingsprocedure i praktikkataloget.



Skuespillerpraktik på Århus teater, Filuren.
I løbet af uge 47 vil du komme til at arbejde med skuespiltræning, øvelser og
karakterarbejde i et intensivt forløb, som kulminerer i en arbejdsdemonstration
om fredagen, hvor venner og familie er velkomne til at se resultaterne af dit
slid.
Ansøgningsfrist 1. november. Du skal sende en videopræsentation af dig selv til
Filuren som ansøgning, se praktikkatalog.
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TV Syd
Nu har du muligheden for at prøve dine evner af som journalist eller fotograf.
TV SYD søger nemlig 10 praktikanter, som kunne tænke sig at komme i
skolepraktik i uge 41. Vi skal bruge seks journalistpraktikanter og fire
fotografpraktikanter.
De praktikanter, der synes at journalistik er spændende, vil i løbet af ugen
stifte bekendtskab med det gode nyhedsindslag, spørgeteknik, research,
speaktræning med mere. De praktikanter, der er interesseret i fotografens
arbejde, vil komme til at prøve at optage og redigere et nyhedsindslag.
Ansøgningsfrist 28. september



TV2 Østjylland
Interesserer du dig for at fortælle gode historier og nyheder på forskellige
platforme? Kan du lide at optage video med både kamera og iPhone? Udnyt den
unikke mulighed for at blive en del af TV2 ØSTJYLLAND UNG
På TV2 Østjylland giver vi unge mennesker muligheden for at prøve kræfter
med arbejdet i et moderne mediehus. TV2 Østjylland Ung er din mulighed for at
få en fantastisk oplevelse som erhvervspraktikant. Praktikopholdet varer fra
mandag til fredag.

