Online workshop:
Kom godt i gang med at arbejde med indhold til film og optagelse.

Workshop for undervisere, der har filmet lidt med en smartphone eller pc, men endnu ikke har arbejdet
målrettet med film i undervisningen. Workshoppen omhandler undervisningsfilm til digitale
læringsforløb/online kurser, og film som kan indgå i forbindelse med fremmødekurser. Som deltager kan du
arbejder konkret med forskellige filmgenrer som informationsfilm, instruktionsfilm, motivationsfilm mv.
Vægten ligger på det didaktiske indhold med en række konkrete tips og tricks til at filme og redigere.
Har du lyst til at komme i gang med film, så kan du få hjælp på denne nye online workshop, der omhandler
ni faser fra idé til udgivelse. Der indgår opgaver til hver fase. Følger du alle opgaver, vil du til sidst stå med
en færdig film klar til brug.
1. Idé: Ved hjælp af spørgsmål får du struktur på dine indledende tanker og overblik over din idé. Så er du
allerede godt i gang med din film!
2. Indhold: Formulere læringsmål. Det hjælper dig med at få styr på det konkrete indhold i din film. Du
udarbejder en indholdsplan og overvejer stofmængden.
3. Filmgenre: Kurset gennemgår fire didaktiske filmgenrer. For hver genre opstilles en enkel skabelon, som
gør det nemt for dig at strukturere indholdet i filmen.
4. Udtryk: Kurset gennemgår fire forskellige udtryk: Direct to Camera, Filmet undervisning, Skærmoptagelse
og Animationsfilm.
5. Grej: Kurset beskriver det grej, og de programmer, du skal bruge.
6. Planlægning: Her arbejder du med de konkrete scener, klip i din film, og du får styr på dit storyboard. Det
gør selve optagelsen mere effektiv.
7. Filme: Nu er du parat til at filme! På dette trin får du tips, tricks og gode råd, så du undgår de værste fejl.
8. Redigere: De fleste film skal redigeres, og her beskrives nogle helt grundlæggende trin i
redigeringsprocessen.
9. Udgive: Din film er færdig. Her får du inspiration til, hvor du kan dele den.
Online kursus ved Karin Eckersberg, specialkonsulent digital læring. www.intolearning.dk
Karin er uddannet lærer og cand.it med fokus på digital læring, og har arbejdet flere år i forlagsbranchen
med udvikling af digitale læringsløsninger og digital kompetenceudvikling. I dag selvstændig rådgiver inden
for digital læring, og tilknyttet CIU (Videnscenter for it i undervisningen) som konsulent.
Mål: At give undervisere og interesserede skoleledere viden og værktøjer til selv at forestå filmoptagelser.

Praktisk information: Du modtager et link til et online kursus med de ni trin/arbejdsfaser. Kurset har
karakter af en workshop, og der et meningen, at du arbejder med din egen film gennem kursets ni faser.
Det er muligt at stille spørgsmål og kommunikere med andre deltagere og underviseren direkte i kurset.
Hver workshop har plads til otte personer, da de som et hold tilbydes sparring i form af to online møder i
april 2020. Flere hold kan oprettes efter behov.
Du har adgang til kurset i 6 måneder.
Hold 1 – max 8 deltagere.
Tilmeldingsfrist: 14/4. Kursusstart: 15/4 – her får du link tilsendt.
Online sparringsmøder: 20/4 kl. 14-15 og 27/4 kl. 14-15.
Hold 2 – max 8 deltagere
Tilmeldingsfrist: 17/4. Kursusstart: 20/4 – her får du link tilsendt
Online sparringsmøder: 23/4 kl. 19-20 og 30/4 kl. 19-20
Pris kr. 300.
Tilmelding: www.lofnet.dk/kurser
Hvis interessen for disse kurser er meget stor, kan det blive nødvendigt at begrænse i antal deltagere pr.
LOF afdeling. Men kurserne vil i så fald blive gentaget.

