Sissal

Evudóttir Lervig
CAND.MAG. MEDIEFORMIDLET KOMMUNIKATION
AALBORG UNIVERSITET

Praktik: 6 mdr. i 2013

Førstehåndsindtryk
Et afslappet, men professionelt arbejdsmiljø med to meget forskellige ”hovedpersoner”

Arbejdsopgaver
Det fede ved at være på en lille arbejdsplads er, at man får lov til det meste. Jeg var tekstforfatter, projektleder for Action Kids (fundraising og evaluering), lavede små grafiske
opgaver, deltog i kundemøder m.m.

Det sjoveste jeg husker
Da vi kørte hele Nordjylland op og ned for at lave videoevalueringer på Action Kids 1.0.
Særlige fejl eller succeser jeg har oplevet undervejs: Da vi endelig (efter en del afslag)
fik et kæmpe bidrag til Action Kids 2.0

Oplevelse jeg særligt husker
Da jeg skulle til samtale om en kommende praktikplads ude i Nørholm (hvor Fedder+Okkels lå). Det var stormvejr, vejen rundt om huset var væk i sne og jeg kom
brasende ind til samtalen, hvor Thomas starter med at sige: ”Hvis dit liv var et eventyr, hvordan ville det så lyde?”

Erfaringer jeg bruger i dag
Jeg har lært at arbejde selvstændigt, at arbejde sammen med forskellige typer mennesker og at jonglere mange forskellige opgaver samtidigt.

Efterfølgende arbejdssteder
• Kommunikationsmedarbejder hos Einstakt, Færøerne
• Kommunikationsmedarbejder hos IRF, Færøerne

Vil du anbefale praktik hos Fedder + Okkels?
Ja, klart

Var praktikken relevant?
Ja

Har praktikken levet op til dine faglige forventninger
Ja

Lasse

M. Loukonen

CAND.IT INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER
AALBORG UNIVERSITET

Praktik: 3 mdr. i 2018

Arbejdsopgaver
Webudvikling og konceptudvikling

Det sjoveste jeg husker
De humoristiske reklamer og idéer, som virksomheden har udarbejdet gennem tiderne

Success/fiasko oplevelser
Succesen var at jeg kunne se flere idéer blive ført ud i virkeligheden.

Oplevelse jeg særligt husker
Vi testede Action Kids-konceptet på to børnehaveklasser, som gav os en oplevelse
af hvordan det fungerede. Det var både lærerigt og underholdende at se hvordan
børnene tog imod konceptet.

Erfaringer jeg bruger i dag
Der har været gode erfaringer i, at kunne arbejde med både idé-generering, design/udvikling
og test af et koncept, således at man har fået indblik i flere forskellige arbejdsopgaver.

Vil du anbefale praktik hos Fedder + Okkels?
Ja, det vil jeg!

Jonas

Valentin Hyldrup
Nielsen
CAND. IT OPLEVELSESDESIGN

AALBORG UNIVERSITET
Praktik: 6 mdr. i 2018

Arbejdsopgaver
Kommunikationsopgaver vedrørende Action Kids. Opdatere Facebook, tage kontakt
til 80 kommuner vedrørende Action Kids tilbud. Udvikling af Action Kids på Ipad. Tage
ud til børnehaver og filme Action Kids forløb, for derefter at evaluere og implementere.
Projektledelse af mindre opgaver.

Det sjoveste jeg husker
Det fedeste jeg husker var Fedders reaktioner og mails hver gang vi havde fået en ny
kommune til at sige ja til Action Kids. Der skulle afspille en speciel ”GG” lyd som hele
kontoret kunne høre, hvilket var med til at booste stemningen på kontoret sidst på
eftermiddagen.

Success/fiasko oplevelser
I en startup lærer man jo hele tiden og fejl er med til at udvikle en. Jeg syntes ikke
vi formåede at lave større fejl under mit praktikophold. Men jeg kan huske at da jeg
først skulle kontakte kommuner vedrørende Action Kids, startede jeg med at skrive
”GRATIS lege- og motionskoncept til alle kommunens børnehaver” i mailens emnefelt. Der var dog dårlig respons fra kommunerne, hvilket fik mig til at tænke at ordlyden i ”Gratis” ofte virker som noget fusk når det er relateret til en mail man får. Derfor
ændrede jeg emnefeltet til ”Gave fra A.P. Møller Fonden – Gratis lege- og motionskoncept til alle kommunens børnehaver”. Dette gave langt større respons, da ”Gave fra A.P
Møller Fonden” var med til at validere mailen for dem der læste dem.

Oplevelse jeg særligt husker
Under min praktikperiode skulle vi flere gange ud og afprøve Action Kids produktet
samt ”Action Kids på iPad”. Det var fantastisk at se hvordan børnene brugte produktet
og hvor glade de faktisk var for det. Derudover gav det mig blod på tanden for UX (user
experience) delen af mit studie, hvilket satte tanker i spil som senere kom til at definere
mit speciale.

Erfaringer jeg bruger i dag
Jeg tror Fedder har givet mig en del grunlæggende viden om hvordan man forholder
sig på en arbejdsplads som jeg kan tage med videre. Selvom Action Kids er i en startup
fase, hvor strukturen er flad og alles mening gælder, er jeg sikker på at jeg kan tage
bringe erfaringer fra projektdelen af min praktikperiode videre til endnu større projekter.

Efterfølgende arbejdssteder
Jeg søger stadig job, men har fået min første samtale med Sundhedsplatformen der
skal bruge en Applikations koordinator til at forbedre brugeroplevelsen på denne her
kæmpe platform. Det bliver udfordrende hvis jeg får jobbet, men jeg følger mig godt
klædt på af AAU og Fedder + Okkels.

Vil du anbefale praktik hos Fedder + Okkels?
Ja det vil jeg. Du får mulighed for at lære om kommunikation på et højt niveau fra to
erfarende herrer, der har været i branchen i mange år. Derudover er der masser af plads
til personlig samt faglig udvikling. Du får dine egne projekter hvor der ikke er langt fra
tanke til handling, samt et godt arbejdsmiljø hvor du får chancen for at vise hvad du
kan.

Mathias

Villadsen

MARKEDSFØRINGSØKONOM

UCN AALBORG
Praktik: 3 mdr. i 2019

Arbejdsopgaver
Sociale medier og fondsansøgninger

Oplevelse jeg særligt husker
En særlig oplevelse, var da jeg var ude og prøve produktet af på dagplejebørn. Man fik
rigtigt at se, hvilke ting som virker og hvordan børnene reagere på det.

Erfaringer jeg bruger i dag
Hvordan en virksomhed fungerer i dagligdagen og hvordan man får og hvilke reaktioner der kommer på opslag via de sociale medier.

Efterfølgende arbejdssteder
• Kommunikationsmedarbejder hos Einstakt, Færøerne
• Kommunikationsmedarbejder hos IRF, Færøerne

Vil du anbefale praktik hos Fedder + Okkels?
Helt klart! Det var en rigtigt god oplevelse alt i alt

Maiken

Eriksen

CAND. IT INFORMATIONSARKITEKTUR
AALBORG UNIVERSITET

Praktik: 4½ mdr. i 2019

Førstehåndsindtryk
Her sker der noget!

Arbejdsopgaver
Kommunikationsarbejde, informationsmanagement, UX arbejde i forbindelse med udvikling af ny Action Kids-hjemmeside

Det sjoveste jeg husker
I min praktikperiode har Action Kids haft kontor hos Thomas, det har derfor betydet at
hvert møde er begyndt med at sige hej til hunden med et par godbidder – de gange
der ikke har været en godbid at give, har hunden været meget skuffet!

Success/fiasko oplevelser
Det er en særlig tilvendelse i forhold til kommunikation at gå fra at skrive ”akademisk”
til at overveje hvem modtager er. Jeg har sendt rigtig mange mails afsted og fået meget
få svar tilbage og ingen fondsdonationer.

Oplevelse jeg særligt husker
Det har været spændende at være en del af et lille hold, hvor hvert et møde kan byde
helt uforudsete ting, det kan være det hele står stille og derfor kan et møde have været
lidt ”mut” til at starte med, men ligeså snart mødet er kommet i gang er der blevet set
på nye muligheder og spændende åbninger til nye veje for Action Kids – det har været
fedt at være en del af turen, helt ind til benet.

Erfaringer jeg bruger i dag
To vigtige ting vil jeg især tage med mig: for det første er kommunikation en svær ting,
især når man skal have fat i eksterne kilder, men også internt. Det har været første gang
jeg for alvor har prøvet mit arbejde i praksis – at kommunikere mine designløsninger
til en programmør så det kan forstås hvad jeg mener.

Efterfølgende arbejdssteder
Jeg bliver færdig i sommeren 2020, men har helt klart en masse ting jeg kan tage med
mig.

Vil du anbefale praktik hos Fedder + Okkels?
Ja helt klart!

Var praktikken relevant?
Ja, det tænker jeg.

Har praktikken levet op til dine faglige forventninger
Ja

Evt. en sidste bemærkning eller hilsen
Tak for at jeg fik lov til at være en del af det hele og virkelig se, hvordan ”den virkelige
verden” fungerer.

Rasmus

T.W. Hermansen
BSC. INFORMATIONSTEKNOLOGI

AALBORG UNIVERSITET
Praktik: 2½ mdr. i 2019

Førstehåndsindtryk
Professionel tilgang og afslappet atmosfære, og så er der også en hund!

Arbejdsopgaver
Forefaldende programmeringsopgaver samt udvikling af ny Action Kids-hjemmeside.

Det sjoveste jeg husker
Da Fedder havde købt en skrabe-julekalender op til julen og kaldte den ”Yolo”, fordi
han kun skrabede juletræer de første mange dage.

Success/fiasko oplevelser
At kunne se den nye Action Kids hjemmeside i aktion.

Oplevelse jeg særligt husker
At have så frie rammer, ikke bare kreativt, men også til at udtrykke sig og lufte idéer.
Det har været en berigende oplevelse, at være en del af et hold hvor sund fornuft, rationalitet og tillid til hinanden, hersker i sådan en unik og velfungerende balance. Dette
har ikke kun bidraget til den professionelle vækst, men også den personlige.

Erfaringer jeg bruger i dag
Der er mange som jeg ikke kunne være foruden, men hovedsageligt er det en forbedret
evne til prioritering og til- og fravalg på både kort og lang sigt, samt en bedre forståelse
for drivkrafterne bag en virksomhed.

Vil du anbefale praktik hos Fedder + Okkels?
Uden tvivl!

Var praktikken relevant?
Ja og i et væsentligt større omfang end jeg havde forventet.

Har praktikken levet op til dine faglige forventninger
I den grad og mere til!

Evt. en sidste bemærkning eller hilsen
Tak for at I troede på mig og hjalp mig med at holde kursen!

