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Lad jeres elever prøve sig selv af
Med videokamera og computer kan jeres elever på ottende klassetrin i løbet af en skoleuge lave en lille
portrætvideo af en person i et erhverv. Ud over at vide mere om det pågældende erhverv lærer eleverne
om






de selv er mest til teoretisk eller praktisk arbejde,
egne præferencer i retning af det merkantile eller tekniske,
videoproduktion og kunsten at fortælle en historie,
regnskab og budget samt
PR og layout.

Omfang
Projektet forløber over en hel skoleuge med nogle få timers forberedelse af eleverne ugen før, hvor
grupperne bliver dannet og der bliver lavet aftaler med dem, der skal filmes. Ugen forløber cirka sådan:
Mandag

formiddag

Oplæg om udvikling: Idé, historie, plot, drejebog.
Eleverne udvikler en drejebog.

eftermiddag

Småkurser i teknik, instruktion og produktion, markedsføring og regnskab
for de ansvarlige på områderne.
Alle grupper booker konsulenter onsdag.
Fortsat arbejde på drejebogen, som skal godkendes i dag.
Budget afleveres.

Tirsdag

hele dagen

Alle elever er ude at filme.

Onsdag

hele dagen

Undervisning i filmredigering på PC og brug af PhotoShop.
Alle grupper SKAL købe konsultationstid om regnskab og PR.
Alle grupper redigerer film, skriver tekster, finder musik, speak…
Om formiddagen kommer et par vejledere fra Viden Djurs. De vil hjælpe
grupperne med at afklare mulige uddannelser, der knytter sig til det valgte
job. Der er mulighed for at drøfte elevers egne uddannelsesdrømme også.

Torsdag

hele dagen

Klip / redigering
Regnskab gøres færdigt.
DVD-cover, plakat sendes til trykkeri.
Deadline klokken 13.00!

Fredag

hele dagen

Oscar-fest med fremvisning for overbygningen og måske forældre...
Præmier til vinderne (statuette fremstillet i smedjen på GTS). Bedste filmholdet får desuden en tur i biffen (sponseret af UU).

Eleverne vælger selv et erhverv og en person, deres gruppe skal lave en portrætfilm af. For at få mest
muligt ’kød’ på filmene, bør lærere og vejledere hjælpe eleverne med at finde jobs, der kræver uddannelse.
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Det foregår på jeres skole
Vi kommer ud på jeres skole, og al undervisning, vejledning og videoproduktion foregår hos jer. Dog foregår
selve optagelserne ude på de virksomheder, hvor dem, der skal filmes, arbejder.
Hvis nogle af jeres elever får behov for at transportere sig med bus eller tog, er det noget, I afklarer med
dem. Vi betaler ikke for transport.

Et omfattende projekt
I skoleåret 2012-2013 har vi udbudt videoprojektet til samtlige folkeskoler med overbygning på Djursland.
13 skoler deltager i 14 uger med sammenlagt mere end 700 elever. I alt forventer vi, der vil komme næsten
150 spændende film ud af projektet i det her skoleår.

Eleverne får selv jobs
I grupper på fem til seks arbejder jeres elever på at skabe en kort film, der præsenterer et erhverv, aflægger
et regnskab for hele produktionen og layouter en plakat og et DVD-cover som led i en tænkt PR-kampagne
for deres film.
Hver gruppe skal udpege nogle ansvarlige iblandt sig for at projektet fungerer. Der skal være





en direktør for filmselskabet,
en filminstruktør, der styrer slagets gang på settet,
en regnskabschef, der er ansvarlig for økonomien og
en PR-chef, der har ansvaret for, at der bliver en plakat og et DVD-cover.

Og så vil der være funktioner med mindre ansvar, for eksempel interviewer og kameramand. Og der er intet
i vejen for at direktøren også er kameramand eller at regnskabschefen interviewer.

Ansvarsfordeling
Viden Djurs kommer ud på jeres skole og leverer:







faglige undervisere i videoproduktion, regnskab og PR,
videokameraer,
computere,
adgang til farveprinter,
statuetter til ’Oscaruddelingen’ fredag samt
DVD-skiver og hylstre dertil.
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I bidrager med:





elever og lokaler, vi kan være i,
lærere, der skaber ro og orden og håndterer konflikter og andet praktisk,
en ’Oscarfest’ om fredagen med hosts, band, mad og hvad der sig hør og bør til en sådan og
hjælp til eleverne med at danne grupper, finde nogen at filme samt til eventuel offentlig transport.

Økonomi
Vi leverer undervisere og udstyr som beskrevet i afsnittet lige før det her.
Der er ingen taxameterpenge i det for os, og der bliver ikke flyttet penge mellem jer og os.

Møder
Først på efteråret holder vi et fælles møde for de deltagende skoler hos UU i Grenaa. Her vil vi fortælle om
projektet og diskutere de overordnede rammer for forløbet.
Og så holder vi et møde med hver skole et par uger før, hvor vi planlægger det konkrete projekt på jeres
skole. Der kan blive tale om mindre justeringer af omfang og indhold på den enkelte skole.

Følg med på nettet
Alle videoer bliver offentliggjort på www.youtube.com/videoerhverv, hvis den, der bliver filmet, tillader
det. Samme sted kan I se de andre skolers arbejde i projektet og alle tidligere film.
Vi har også en side på www.facebook.com/erhvervpaavideo. Her kan I følge med i, hvor vi er for tiden, og
hvad der sker. Der kommer også løbende spændende links til sider om video og til gratis software.

Kontakt
Hvis I har yderligere spørgsmål eller ønsker at drøft projektet med os, så kontakt os endelig:
Haakon Rønnow Petersen
Projektansvarlig
Viden Djurs
N. P. Josiassens Vej 44
8500 Grenaa
haakon@videndjurs.dk
Telefon 8758 0493
Mobil 2745 9140
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