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                                                                                                                                                    August  2017  

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet Film og TV-produktion TRIN 1 og 2 på NEXT    

 

Lokal undervisningsplan  

Indledning  

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Planen er 
skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted.  

Undervisningsplanen skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne skal gøres 
bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.  
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1. Generelt for skolen 
 

1.1 Praktiske oplysninger  
NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) udbyder 10-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, 
hhx, stx, hf og efteruddannelseskurser. Vi er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med 
adresser 14 steder i Storkøbenhavn.   

Skolen arbejder vedvarende med følgende vision:      

Én skole med bedre uddannelse til flere i et værdiskabende samspil med omverden. 

Dette betyder:   

Én skole – vores skole: En ambitiøs og attraktiv arbejdsplads, som er professionel, kompetent og 
kreativ. 

Bedre uddannelse til flere: Uddannelser i front med faglighed, pædagogisk nytænkning og øget 
elevgennemførelse. 

Et værdiskabende samspil med omverdenen: Det fortrukne samarbejdsvalg. Opsøge muligheder for 
udvikling, partnerskaber og nye netværk. 
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1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  
Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT hviler på systematisk 
og strategisk anvendelse af LP-modellen (”Læringsmiljø og pædagogisk analyse”) i alle uddannelser 
og på alle niveauer i organisationen og rummer i øvrigt følgende hoved-målsætninger:   

Udarbejdelsen af personlig uddannelsesplan for skolens elever sker i et samarbejde med eleven og 
tager afsæt i en vurdering af den enkeltes kompetencer 

Skolens tilrettelæggelse af uddannelserne og anvendelse af LP-modellen søger vedvarende at sikre 
et læringstilbud, der differentieret matcher den enkeltes særlige forudsætninger og 
uddannelsesønske  

Skolen kvalificerer elever til deltagelse på arbejdsmarkedet gennem 37 timers ugentlig læring 

Undervisningen er overvejende praksis nær, problemorienteret og projektbaseret. Det betyder, at 
lærlingene på NEXT individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og 
virksomhedsnær opgaveløsning 

Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne på NEXT hviler på ligeværdighed, medindflydelse og aktiv 
inddragelse 

Skolen evaluerer generelt, vedvarende og i faste intervaller på kvaliteten af sine erhvervsuddannelser 
og udvikler dem i dialog med skolens elever 

Lærerne er organiseret i teams og løser her faglige og pædagogiske problemstillinger i relation til 
undervisningen 

Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø – både hvad angår fysiske rammer, 
indretning, materialer og læringsfaciliteter. 
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1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  
Elevens læringsarbejde i skoleundervisningen i de respektive grund- og hovedforløb på NEXT har et 
omfang, der svarer til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet (Jf. §61 stk.2 i BEK 1010, 
22.9.2014). Nedenfor i afsnit 3.0 ses en konkret redegørelse for elevens arbejdstid og arbejdsformer 
i de enkelte læringselementer.   
 

Udgangspunktet er, at tre ting skal være opfyldt i en læringssituation:  

    1. Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet.  
2. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen.  
3. Der skal være en opfølgning.  
 
Det er skolens ansvar - i den lokale undervisningsplan - at beskrive, hvordan disse tre punkter 
opfyldes for målene i den enkelte uddannelse. Skolen er endvidere ansvarlig for, at eleverne 
oparbejder en lang række kompetencer. Kompetencerne er ofte brede personlige kompetencer i 
modsætning til de ofte meget specifikke faglige kompetencer, eleverne skal opnå i den praktiske del 
af uddannelserne i virksomhederne.  
Nogle af de personlige kompetencer, eleverne skal opnå, er selvstændighed og evne til at planlægge 
eget arbejde  
Uddannelsen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning 
svarende til 37 timer om ugen. Elevernes arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de udover den 
almindelige skemalagte teoretiske og praktiske undervisning får lektier og opgaver/projekter for, 
som de selvstændigt skal forberede sig på og arbejde med. Såfremt eleven ikke yder den 
selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke 
kunne bestå et skoleforløb.  
 

Det er således fortsat den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan beskriver indhold af 
opgaver og projekter og hvilket omfang, de har. Ligeledes tilrettelægger og beskriver afdelingen i 
hvilket omfang, der arbejdes i Open Learning Center, værksted eller teorilokale. Afdelingen beskriver 
ligeledes, hvordan eleverne støttes af lærere under projektarbejde. Arbejdet er med varierende 
lærerdækning afhængig af arbejdets og undervisningens karakter, Men begrebet lærerfri 
undervisning anvendes ikke. Afdelingen udarbejder så vidt muligt skema for arbejdet og som 
minimum for den styrede del af læringsaktiviteterne. Derudover vil det være den enkelte afdeling, der 
i den lokale undervisningsplan beskriver i hvilket omfang, der er lektielæsning / projektarbejde, samt 
tilbud om støtte til det på skolen. 
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1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT  
Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1, hvoraf det fremgår, at skolen skal 
beskrive ”Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af 
elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog”. Kompetencevurderingen kan have forskellig 
form og varighed afhængigt af elevens forudsætninger men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at 
eleven er begyndt på uddannelsen (Jf. HB § 56 stk. 3) . 

I skolens kompetencevurdering indgår følgende overordnede kriterier ved optagelse i alle skolens 
erhvervsuddannelser:  

Forud for ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT foretages 
følgende vurdering:  

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan: 

Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på via tidligere uddannelse 

Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job 
og beskæftigelse i foreningsliv 

 Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og 
litteratur. 

Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.  

 

2. Vurdering af elevens behov for tiltag: 

Her vurderes tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder 
specialpædagogisk støtte, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne 
vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne 
gennemføre uddannelsen. 

På Film og TV-produktionsteknikeruddannelsen optages elever på grundforløb to gange om året. 
Elever over 25 år realkompetencevurderes med henblik på indplacering på EUV1, EUV2 eller EUV3. 
Realkompetencevurderingen baserer sig på dokumentation for tidligere uddannelse, dokumenteret 
praktisk relevant erfaring inden for faget og eventuelt en praktisk afprøvning. 
Realkompetencevurdering kan tage fra ½ til 10 dage. 
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1.5 Eksamensregler på NEXT  - erhvervsuddannelserne  
Afsnit 1.5 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at skolen skal 
beskrive ”Skolens regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til bekendtgørelse om prøver og 
eksamen i de erhvervsrettede uddannelser” (Jf. BEK nr. 41 af 16.10.2014) . Omfanget af prøver og 
eksaminer i den enkelte uddannelse fremgår nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og 
bedømmelseskriterier i den konkrete uddannelse (afsnit 3.0) .   

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer følgende 
bestemmelser:    

 

 

1.5.1 Organisation  
Centerchefen er eksamensansvarlig. 

Uddannelseslederen/afdelingslederen  forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, 
tilrettelæggelse af eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. 

Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig lærer for området . 

 

 

1.5.2 Information  
Alle elever informeres skriftligt, om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver den enkelte skal 
deltage i. 

I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag, informeres eleverne ved starten af skoleperioden om, 
hvilke grundfag der kan være eksamen i. 

Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamensdag informeres eleverne skriftligt om, hvilke fag de 
skal til eksamen i. 

Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del  samt i de respektive  hovedforløb fremgår af EUD-
hovedbekendtgørelsen §26 og §27 . 
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Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement  - se bilag A nedenfor.   

  

 

1.5.3 Eksamen  
Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 

Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester. 

Indstilling til eksamen. 

Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte 
elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af 
årsag til den manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang. 

Klagen skal være skriftlig, begrundet og stillet til områdets centerchef . 

Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken videresendes klagen til 
ministeriet inden 10 dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet 
andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 1009 af 22/09/2014).  

  

1.5.4 Beskrivelse af prøveformer  
Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør indeholde 
dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 

Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag og spørgsmålene skal afspejle faget 
som helhed (Jf. §8 i BEK 1009, 22.9.2014) . 

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet 

Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, som ikke på 
forhånd er kendt af eleven. 

Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og indenfor et fastsat begrænset tidsrum. 

Praktisk prøve gennemføres ved at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk opgave i 
henhold til et afgrænset tidsrum i henhold til reglerne for det pågældende fag. 
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Projektprøve. Projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt tilrettelagt 
indenfor et eller flere faglige områder og som af skolen på forhånd er særligt udpeget for den eller de 
studerende som bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige rapporter med evt. 
tilhørende resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. 

 Der henvises i øvrigt til de enkelte uddannelsers regler for eksamensafvikling – herunder de lokale 
bedømmelsesplaner, der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor  i afsnit 3 ( Jf. § 3 i BEK nr. 
41, 16.01.2014  om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ). Beskrivelsen 
nedenfor  af prøve- og eksamensformer for de enkelte læringsaktiviteter oplyser generelt om:  

● adgangskrav for deltagelse i prøve eller eksamen i form af  eksempelvis projekt- eller 
opgaveafleveringer  
 

● anvendelse af hjælpemidler 
 

● prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer  
 

● eksamensgrundlag  - det faglige stof eller materiale, der eksamineres ud fra 
 

● bedømmelsesgrundlag  - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i bedømmelsen og 
hvordan vægtes de enkelte elementer   
 

●  anvendelse af 7-trinskala  eller anden form for bedømmelse  
  

  

   

1.5.5 Regler for eksamensafvikling  
Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 

Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle elever i 
det pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til 
eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre 
hjælpemidler end de til den aktuelle prøve fastsatte. 

Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt med mindre andet er anført i fagbeskrivelse. 
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For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der 
imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk støtte 
(Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 
15.12.1993 § 8-13 ) Regler for hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale 
undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 

En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den 
eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden. 

Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere når han/hun mener 
sig færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige 
eksaminander. 

I det materiale der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det og hvad 
der ønskes bedømt. 

Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd og henstillinger fra tilsynet skal følges. 

Ved prøven må kun anvendes papir, hæfter m.v., der udleveres af skolen umiddelbart før prøvens 
begyndelse. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med 
mindre andet er aftalt. 

Evt. mulighed for elektronisk aflevering fremgår af den aktuelle fagbeskrivelse. 

Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes eller dennes 
foresattes tilladelse og kun under ledsagelse. 

Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende må 
ikke have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 

    

1.5.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler  
Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, 
bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 

Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt med 
klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 
10 (BEK  nr. 41, 16.01.14) . 
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Elever, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, kan normalt ikke deltage i den 
pågældende prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 

Bliver en elev på grund af sygdom forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles skolen, der 
kan forlange lægeerklæring. 

Eleven skal snarest muligt have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til Bekendtgørelse 
om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 

Bliver en elev væk fra eksamen uden gyldig grund, er det elevens ansvar at tilmelde sig eksamen på et 
andet tidspunkt.  

    

1.5.7 Klager over eksamen  
Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er meddelt på 
sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets centerchef. 

Er klageren under 18 år kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. 

Klagen kan vedrøre: 

  

● Eksamens/prøveforløbet 
● De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

 
● Bedømmelsen 

 

Hvis der er tale om centralt stillede opgaver fremsender skolen straks klagen til ministeriet ledsaget af 
skolens kommentarer. 

Skolen forelægger i alle tilfælde klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. 

Disse udtalelser forelægges klageren, som inden for en uge kan fremkomme med sine kommentarer. 

Klager som vedrører svendeprøver eller lignende afgøres i samråd med det faglige udvalg for 
uddannelsen. 

Skolen tilstræber, at klagen er besvaret inden for en tidsramme på samlet en måned. 

Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver træffer skolen afgørelsen, som straks forelægges 
klageren og evt. andre berørte. 
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Denne afgørelse kan indeholde: 

Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 

Tilbud til eleven om ny prøve(omprøve) eller 

Meddelelse om at klagen er afvist 

Klager over skolens afgørelse indgives til skolen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven 

Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til 
ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. 

Der henvises til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10. 

   

Bilag A: Eksamensreglement for elever  
Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder både for skriftlig og 
mundtlig eksamen. 

Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr. anføres straks på 
alle modtagne ark også kladdepapir. 

 

Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte hjælpemidler medbringes, 
skal de straks afleveres  til tilsynsførende. Eksaminanderne medbringer selv skrive- og tegneredskaber. 
For elever med særlige forudsætninger henvises  til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i 
grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 6. 

 

Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til opgavens løsning, eller 
forsøge på dette.  Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til tilsynsførende,  markeres dette ved 
håndsoprækning, og eksaminanden bliver på  sin plads indtil tilsynsførende henvender sig.  Ønsker en 
eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske efter den tilsynsførendes tilladelse og kun under opsyn af 
en  tilsynsførende                                 

 

Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir til tilsynsførende. Hvis 
eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten også afleveres. Hvis en 
eksaminand bliver færdig indenfor de sidste 15 minutter inden eksamens afslutning, bedes 
eksaminanden vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 
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Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvise 

fra eksamen. Eksaminanden kan søge om tilladelse til at gennemføre eksamen på et senere tidspunkt. 

  

I tilfælde af sygdom gives besked til skolen hurtigst muligt. Skolen forbeholder sig ret til at kræve 
lægeerklæring.   

  

 tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig eksamen  på et nyt 
tidspunkt. 

 

Eleven kan indgive klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og afleveres til skolen 
senest to uger efter at karakteren eller resultatet af prøven  er meddelt eleven. Klagen kan vedrø 

a) Eksamensforløbet 
 

b) de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  
 

c) bedømmelse 
Klagen skal indsendes til skolen senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven                                                                             
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1.6 Overgangsordninger  
 

Elever, der er begyndt et grund- eller hovedforløb efter de hidtidige regler, dvs. har påbegyndt i 
henhold til de før den 1. august 2015 gældende regler, har ret til at fortsætte deres 
uddannelsesforløb efter de hidtidige regler.   

Afdelingen varetager altid elev og praktiksteds krav, således at uddannelsen fremstår opdateret med 
bedst mulig kvalitet, og elever kan derfor flyttes til ny ordning, såfremt det er i elev og virksomheds 
interesse, og hvis en realkompetencevurdering viser, at det kan lade sig gøre at fuldføre uddannelsen 
på ny version.  
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2.0 Undervisningen i hovedforløbet 
 

For unge under 25 og EUV3 elever ser den samlede uddannelse således ud skematisk:  

Trin 1  
Samlet tid: 2 år 
Kan afsluttes med assistentprøve 
 

Trin 2 
Samlet tid: 2 år og 6 måneder 
Afsluttes med svendeprøve 

Prak
tik 

Hoved-
forløb 1 
13 uger  

Praktik Hovedfor-
løb 2 
eventuelt 
assistentprø
ve 
12 uger  

Praktik Hovedfor-
løb 3 
10 uger 

Praktik Hovedfor-
løb 4 
10 uger 

Praktik Hoved-
forløb 
5 
Svende
prøve 
5 uger 

 

For elever over 25 i EUV gruppe 2 med standard merit er uddannelsen således ud skematisk: 

Trin 1  
Samlet tid: 1 år og 3 mdr. 
Kan afsluttes med assistentprøve 
 

Trin 2 
Samlet tid: 1 år og 7 måneder 
Afsluttes med svendeprøve 

Prak
tik 

Hoved-
forløb 1 
uge  
10 uger 

Praktik Hoved-
forløb 2 
eventuelt 
assistent-
prøve 
10 uger  

Praktik Hovedforløb 3 
10 uger 

Praktik Hoved-
forløb 4 
10 uger 

Praktik Hoved-
forløb 
5 
Svende
prøve 
5 uger 
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2.2 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  
 

Afdelingen arbejder sammen med det lokale uddannelsesudvalg for billedmedier. 
Medlemmer i udvalget er udpeget af de faglige organisationer. Endvidere deltager afdelingen i 
erfamøder på tværs af skoler, møder indkaldt af fagligt udvalg samt andre relevante fora. 
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3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløbet   
 

Trin 1 Kode H1 H2 Vejledende 
tid i alt 
 

Teknologi f 
Euv1 og 2 har merit for faget 

10826 5 dage 5 dage 2 uger 

Design f+e 
 

10044 10 dage 5 dage 3 uger 

Erhvervsøkonomi f  
EUV 1 og 2 har merit for faget 

10807 5 dage 2 dage 
*Samt 
integreret i 
produktion 

2 uger 

Kamera 1 33205 5 dage 2,5 dag 1,5 uge 
Belysning 1 33207 5 dage 2.5 dag 1,5 uge 
Lyd 1 33206 5 dage 2,5 dag 1,5 uge 
Redigering 1 33210 5 dage 2,5 dag 1,5 uge 
Integreret medieproduktion 33204 5 dage 2,5 dag 1,5 uge 
Programtilrettelæggelse og journalistik 1 33209 5 dage 2,5 dag 1,5 uge 
Programdesign 1 33208 5 dage 2,5 dag 1,5 uge 
Produktionsplanlægning 1 
 

33269 6 dage 1,5 dag 1,5 uge 

Filmteknologi   14398  4 uger 4 uger 
Valgfag  digitale A/V teknologier og workflow   5 dage 1 uge 
Lyd lokalt valgfag  5 dage  1 uge 
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Trin 2: Kode H3 H4 H5 I alt 

Reklame  2206  5 dage  1 uge 
Kamera 2 33213 4 dage 7 dage  2,2 

uge 
Belysning 2 14399 6 dage 5 dage  2,2 

uge 
Lyd 2 33214 6 dage 5 dage  2,2 

uge 
Redigering 2 33215 6 dage 5 dage  2,2 

uge 
Programtilrettelæggelse og 
journalistik 2 

33219 9 dage   1,8 
uge 

Programdesign 2 33220 6 dage 5 dage  2,2 
uge 

Produktionsplanlægning 2 33221 8 dage 3 dage  2,2 
uge 

Produktionsteknik, avanceret 
niveau  

2207   25 dage 5 uger 

Produktionsteknik, ekspert 
niveau 

2207   25 dage 5 uger 

Lys og kameraproduktion 
valgfag 

 5 dage   1 uge 

Filmklip valgfag   5 dage  1 uge 
 

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag: 

Kamera og belysning 3, 
avanceret 

2210  10 dage  2 uger 

Kamera og belysning 3, ekspert 2210  10 dage  2 uger 
Lyd 3, avanceret 2211  10 dage  2 uger 
Lyd 3, ekspert 2211  10 dage  2 uger 
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Trin 1 - Film – og tv-assistent 
 

Hovedforløb 1 

På HF 1 arbejder vi med bydelsportræt og virksomhedsportræt, og du vil få både teoretisk viden, samt 
praktiske kunnen i alt fra kamera opsætning til journalistik. Begge projekter afsluttes med evaluering og 
fremvisning på holdet. 

 

Fag Læringsmål UVM mål 

 

Kamera 
1 

(Fag nr. 
33205) 

Du skal kunne betjene og arbejde med et 
almindelig broadcast kamera i første 
opgave, der består af et bydelsportræt. 

 

Op til bydelsportræt opgaven, vil du få 
teoretisk viden, samt praktiske kunnen, 
inden for kameraets opsætning, funktion 
og virkemåde. 

 

Op til bydelsportrættet vil du også få 
undervisning i at anvende forskelligt 
gripudstyr, som skaterdolly, railcam, dolly 
og jibarm, til kamerabevægelser. 

 

På virksomhedsportrættet 

vil du arbejde med storformatkamera 
opsat som et ENG kamera. 

 

Her arbejdes med : 

billedbeskæring 

exponering 

1) Eleven kan anvende gængse, 
professionelle videokameraer med 
almindeligt forekommende tilbehør under 
iagttagelse af sikkerhedsregler og ergonomi. 

 

2) Eleven har kendskab til forskellige 
genremæssige udtryk og kan foretage 
begrundede valg af billedkomposition og 
beskæring ved en given opgave. 

 

3) Eleven kender gængse objektivers 
opbygning, karakteristik, virkemåde og 
anvendelsesmuligheder.  

 

4) Eleven kan anvende almindelige kamera 
metodikker, -rutiner og bevægelser. 
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shutter 

hvidbalance 

fokus 

zoom 

Kamerabevægelse 

 

Under kamera øvelserne, vil klasse blive 
opdelt i hold, af 3 personer, som 
formentlig bliver de samme som de hold 
der er delt til bydels-portrættet. 

 

Varighed: 1 uge 

 

Evaluering: 

Under kamera 1 vil eleverne blive evalueret på deres kamera øvelser, bydelsportræt, virksomhedsportræt, 
guerilla stile (flerkamera produktion) samt engagement.  

Faget afsluttes med en del karakter efter 7-trinsskalaen, som bliver givet under den personlige evaluering. 
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Fag Læringsmål UVM mål 

Belysning 
1 

(Fag nr. 
33207) 

Under belysning kommer du til at få 
kendskab til de fleste gængse lamper, 
stativer, og gripudstyr.  

 

Du vil i øvelserne op til 
virksomhedsportrættet  

belyse 4 forskellige locations, med 
forskellige udfordringer, som 
blandingslys, strømkrav, mm. 

Du vil også kunne opstille, samt 
sammensætte udstyret, på en forsvarlig 
og sikker måde. 

Efterfølgende vil øvelserne blive 
evalueret i plenum. 

 

Du vil også kunne udregne 
effektforbrug i relation til en given 
belysningsopgave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Eleven kan arbejde med belysning på 
gængse on-location og studieproduktioner.  

 

2) Eleven kan, under iagttagelse af 
sikkerhedsregler og ergonomi, vælge og 
anvende relevant udstyr til udførelsen af en 
given 

opgave. 

 

3) Eleven kender almindeligt forekommende 
lamper, armaturer, lampetilbehør og filtre, 
deres karakteristika og typiske 

anvendelsesmuligheder. 

 

4) Eleven kender den nødvendige el-lære og 
fysiske/mekaniske forhold af betydning for 
egen og andres sikkerhed.  

 

5) Eleven kender sikkerhedsregler og metoder 
til forebyggelse af ulykker med personer og 
udstyr.  

 

6) Eleven kan foretage beregning af 
effektforbrug i relation til en given 
belysningsopgave. 

Varighed: 1 uge 

Under belysning 1 vil eleverne blive evalueret på grundlag af deres lys øvelser, virksomhedsportræt og 
guerilla stile (flerkamera produktion) samt engagement.  
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Faget afsluttes med en del karakter efter 7-trinskalaen, som bliver givet under den personlige evaluering. 

 
 
 
 

 

Fag Læringsmål UVM mål 

Lyd 1 

(Fag nr. 
33206) 

 

Eleven undervises i tilslutning af mikrofon og 
linjesignal samt lyd kalibrering til kamera. 

 

Eleven undervises i mikrofon karakteristik og 
valg af mikrofon efter forholdene herunder 
kamfilter og proximity effekt. 

 

Eleven undervises i forskellen mellem 
dynamiske, kondensator og elektret 
mikrofon samt forskellen mellem et 
balanceret og ubalanceret signal. 

 

Eleven introduceres til begreberne dB, Hz og 
udfasning ved sammenlægning i mono 

 

Eleven introduceres til flerspors recorder og 
forskellen mellem analog og digital udstyring. 

 

Eleven undervises i lydredigering. 

 

1 Eleven kan udføre en lydoptagelse og -
bearbejdning ved gængs optagelse og 
redigering af videoproduktioner.  

 

2 Eleven kan vælge, sammenkoble og 
anvende relevant udstyr til en given 
opgave i mono-teknik.  

 

3 Eleven kender almindeligt 
forekommende mikrofoner og deres 
egenskaber, gængs professionelt audio- og 
video-optageudstyr og dets 
betjeningsfunktioner og 
justeringsmuligheder. 

 

4 Eleven kender grundlæggende principper 
for akustik og lydbilleder og har forståelse 
for akustiske forholds betydning ved 
lydoptagelse og monitering. 

 

5 Eleven har kendskab til gældende 
normer og standarder for lydarbejde i 
analog og digital teknik. 
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Brug af mikrofoner og deres egenskaber, 
herunder sammenkobling af professionelt 
audio- og video-optageudstyr, samt deres 
betjeningsfunktioner og 
justeringsmuligheder, med afsæt i 
projektarbejde. 

 

Varighed: 1 uge 

 
Faget afsluttes med en delkarakter efter 7-trinsskalaen. 
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Fag Læringsmål UVM mål 

Redigering 
1  

(Fag nr. 
33210) 

Workflow , overførsel af optagelser og import af 
optaget materiale med mappestruktur og signal 
kendskab. 

Workflow i klippe- programmer.  

(Skolen anvender Adobe Premiere Pro cc 
klippeprogram) 

Klippe metoder : 

• Klip i tid  (fysisk tid, psykisk tid- spring i tid) 
• Aksebrud - og  jumpcuts  
• Bevægelsesklip  
• Det uventede klip 
• beskæringer/billedkompositioner 
• farvesammensætning 
• overgange 

Opbygning/strukturering af/til “den gode historie” 
(kontinuitet). Start midte og slut. 

Logge/strukturere det optagede/importerede 
materialet, så enhver kan overtage klippe arbejdet 
fra en anden. 

Arbejdstid/lektioner: I redigeringsfasen påregnes 
der mellem 1-4 timers hjemmearbejde om dagen 
afhængig af den enkelte elevs arbejdsmoral og 
kundskaber. 

Progression/kompetencer: du vil efter forløbet 
delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående 
skema. Resterende kompetencer tilknyttet de 
enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet 
til pågældende målpinde. 

1 Eleven kan arbejde med gængse 
professionelle redigeringsanlæg 
med tilbehør.  

2 Eleven har kendskab til 
forskellige genremæssige udtryk 
og metodikker og kan 
gennemføre procedurer 
vedrørende line-up, 
signalkorrektion, keying og 
billedbehandling. 

3 Eleven har kendskab til 
principperne for 
systemopbygning af gængse 
redigeringssystemer i analog og 
digital teknik, herunder 

principper og fremgangsmåder 
for signalkorrektion, keying og 
billedbehandling. 

 

4 Eleven kender normer og 
standarder for signalkontrol og - 
korrektion og har kendskab til 
anvendelsen af gængse 

moniteringsinstrumenter. 

5 Eleven kan arbejde med enkle 
redigeringsmetodikker og -rutiner 
og har forståelse for lyd- og 
billedkomposition og kontinuitet. 

Varighed: 1 uge 

Faget afsluttes på HF1 - delkarakter (standpunkt på HF2) 7-trinsskala. Hver elev evalueres enkeltvis med/af 
de to gennemgående lærere, de har haft på hele HF1 forløbet, hvor de bedømmer elevens opfyldelse af de 
handlingsorienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 
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Fag Læringsmål UVM mål 

Integreret 
medieproduktion  

(Fag nr. 33204) 

Medens eleverne arbejde med deres 
Bydels-portræt og Virksomhedsportræt, 
bliver de undervist i integration af tekst, 
grafik, lyd og billede. 

Eleven undervises i Workflow i klippe- 
programmer. (Skolen anvender Adobe 
Premiere Pro cc klippeprogram) samt de 
forskellige video codec og hvordan det 
kodes i 1´ER OG 0´ER- 4:2:2 – sort hvid og 
farve herunder Quality, Width, height, 
framerate, field order og bit depth. 

I undervisningen prøver eleven i praksis 
at arbejde med forskellige videoformater 
som mpeg, AVCHD og ProRes 422 og 
deres funktion og hvordan de integreres i 
både web og broadcast. 

 

1 Eleven kan arbejde med typisk 
forekommende computere og 
tilhørende programmer til 
fremstilling af produktioner, der 

integrerer tekst, grafik, lyd og 
billeder. 

 

2 Eleven kender principper og 
virkemåde i gængse computer 
platforme til multimedie 
produktion, herunder forskellige 
normer og arbejdsmetoder for 
digitalisering og komprimering samt 
lagringsmetoder og -medier. 

 

3 Eleven kan udvælge og anvende 
relevant software og programmer til 
udarbejdelse af integrerede 
medieproduktioner.. 

Varighed: 1 uge 

Faget afsluttes med en delkarakter efter 7-trinsskalaen. 
 

Fag Læringsmål UVM mål 

Programtilrettelæggelse 
og journalistik 1  

(Fag nr. 33209) 

 

Eleven undervises i ideudvikling af en kort 
nyhed, basisviden om interviewteknik, 
interview med holdkammerat Hvad er 
journalistik? Basis viden om begreber 
som: God journalistik/dårlig journalistik, 
etik, nyhedstrekanten, nyhedskriterier, 
opbygning af en traditionel 
nyhedshistorie med opgaver/øvelser 

 

1 Eleven har kendskab til 
journalistiske og andre 
tilrettelæggelses mæssige 
metoder, principper og 
grundregler.  

2 Eleven kender til research, 
kildekritik og 
væsentlighedskriterier samt 
etiske problemstillinger.  
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Gennemgang af interviews med 
holdkammerater + interview eksempler + 
etik. Ideudvikling af programmer: start 
med eksempler på typer, holdets 
erfaringer fra optagelser, diverse 
teknikker til ideudvikling og 
ideudvikling/research på konkrete ideer. 

3 Eleven har forudsætninger 
for at kunne samarbejde 
med redaktionelt personale 
om program udformning. 

Varighed: 1 uge 

Faget afsluttes med en delkarakter efter 7-trinsskalaen 

 

 

Fag Læringsmål UVM mål 

Programdesign 
1  

(Fag nr. 33208) 

Vi tager udgangspunkt i et virksomhedsportræt 
hvor eleven vælger en A model : imagefilm (med 
flotte billeder der kan sælge virksomheden) eller B 
modellen : et portræt af en virksomhed med et 
bærende interview af en medarbejder/direktør i 
virksomheden. 

til - form og farve, og disses betydning for den 
færdige produktion - symboler og påvirkning på/af 
seeren generelt. Storyboardets grundige 
gennenarbejdning og dermed betydning for 
overvejelser af overgange - lysets, 
lydenes,  farvernes og billed kompositioners 
betydning for den færdige produktion. 

Valg af tekst fond/størrelse og farve til kredit og 
titler mm 

Maslows behovspyramide og Minerva modellen 
(segmenter)  - til målgruppe definitioner.  

Arbejdstid/lektioner: I programdesign- fasen 
påregnes der lidt, måske ingen hjemmearbejde, 

1 Eleven har kendskab til 
programformater og -typer, 
deres karakteristika og 
udbredelse.  

2 Eleven har kendskab til 
målgruppedefinitioner og 
sammenhængen mellem 
segment og programformat.  

3 Eleven har kendskab til 
designudvikling, herunder 
pitching, sketching og 
konceptbegreber. 
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afhængig af den enkelte elevs arbejdsmoral og 
kundskaber. 

Progression/kompetencer: du vil efter forløbet 
delvist opfylde målene beskrevet i ovenstående 
skema. Resterende kompetencer tilknyttet de 
enkelte mål opfyldes gennem de andre fag knyttet 
til pågældende målpinde. 

Varighed: 1 uge 

Faget bedømmes med en delkarakter efter 7-trinsskalaen. Hver elev evalueres enkeltvis med/af de to 
gennemgående lærer, de har haft på hele HF1 forløbet, hvor de bedømmer elevens opfyldelse af de 
handlingsorienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 
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Fag Læringsmål UVM mål 

Produktionsplanlægning 
1  

(Fag nr. 33269) 

Der undervises i : 

Ideudvikling 

Research - ud på locations 2-3 gange - tage 
fotos 

Synopsis (herunder målsætning, målgruppe 
og budget) 

Manuskriptskrivning - (skrive en speak til et 
bydels portræt - skrive spørgsmål til 
interview i virksomhedsportrættet. 

Skudplan, 
dagsprogrammer/produktionsplanlægning 

Udstyrsliste 

Analyse modeller, herunder : 

Aktant og berettermodellen  

Arbejdstid/lektioner: I planlægningsfasen 
påregnes der lidt, måske ingen 
hjemmearbejde, afhængig af den enkelte 
elevs arbejdsmoral og kundskaber. 

Progression/kompetencer: du vil efter 
forløbet delvist opfylde målene beskrevet i 
ovenstående skema. Resterende 
kompetencer tilknyttet de enkelte mål 
opfyldes gennem de andre fag knyttet til 
pågældende målpinde. 

1 Eleven har 
forudsætninger for 
planlægning og 
gennemførelse af en 
produktion fra ide til 
færdigt produkt.  

2 Eleven kan gennemføre 
en elementær 
produktionsplanlægning 
under hensyntagen til 
udstyrs- og tidsforbrug, 
logistik m.m. 

Varighed: 1,2 uge 

Faget afsluttes med en delkarakter efter 7-trinsskala. Hver elev evalueres enkeltvis med/af de to 
gennemgående lærer, de har haft på hele HF1 forløbet, hvor de bedømmer elevens opfyldelse af de 
handlings -orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 
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Fag 

Læringsmål UVM mål 

Design 
F&E 

Fag nr 

10044 

Flerkamera produktion, under hensyntagen til 
målepinde, hvor eleven arbejder med synkronisering af 
lyd og billede ude billedmixer. 

Eleven lærer at indgå aftaler om billedbeskæring og 
blænde med medstuderende, så det er muligt at 
rediger. 

Eleven lærer at redigere en flerkamera produktion i 
Adobe Premiere, herunder opsynkning af kamera og lyd. 

Niveau F: 

• Eleven kan medvirke til udarbejdelse 
af formgivnings- eller skitseopgaver, 
der viser fantasi og æstetisk sans. 

• Eleven kan anvende simple 
arbejdsplaner til at beskrive 
grundlæggende elementer og faser i 
formgivnings- eller skitseprocessen. 

• Eleven kan foretage simple opmålings- 
og afbildningsmetoder til at referere 
basale faktorer, der øver indflydelse 
på formgivningen. 

• Eleven kan opsøge grundlæggende 
viden om materiale- og farvelære til at 
beskrive og referere forholdet mellem 
farve, form og funktion med 
udgangspunkt i en brancherelevant 
opgave. 

• Eleven kan vende modelfremstilling 
eller produktvisualisering til at 
beskrive formgivningens og 
æstetikkens betydning med 
udgangspunkt i en brancherelevant 
opgave . 

Eleven kan anvende perception og symbolik til 
at referere karakteristiske træk i stilhistorien og 
arkitekturen med betydning for branchen. 

Niveau E: 

• Eleven kan udføre formgivnings- eller 
designopgaver, der fordrer fantasi og 
æstetisk sans. 

• Eleven kan anvende portfolio til at 
beskrive grundlæggende elementer og 
faser i formgivnings- eller 
skitseprocessen. 

• Eleven kan anvende opmålings- og 
afbildningsmetoder til at identificere 
faktorer, der øver indflydelse på 
formgivning og design. 

• Eleven kan anvende viden om 
materiale- og farvelære til at redegøre 
for forholdet mellem farve, form og 
funktion i konkrete brancherelevante 
opgaver. 

Varighed: 2 uger 
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• Eleven kan anvende simple 
analysemodeller til at redegøre for 
formgivningens og æstetikkens 
betydning med udgangspunkt i en 
brancherelevant opgave. 

• Eleven kan anvende perception og 
symbolik til at identificere 
karakteristiske træk i stilhistorien og 
arkitekturen med betydning for 
branchen. 

Eleven kan anvende basal viden om ergonomi, 
teknologi og miljøforhold til at demonstrere 
grundlæggende faktorer, der har indflydelse på 
problemløsning og formgivning. 

Faget afsluttes med en delkarakter på niveau E efter 7-trinsskalaen. 
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Fag  UVM mål 

Erhvervs 

økonomi 

F 

Fag nr 10807 

Faget integreres i idéudvikling af 
bydelsportræt og 
produktionsplanlægning. 
Eleverne arbejder med budget, 
priskalkulation i forbindelse med 
udstyrslister. Endvidere arbejdes 
med ”Told og Skat” samt 
anvendelse af skabeloner til 
præsentation af budget. 

Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber. 

Eleven kan redegøre for funktionerne i en handels- og 
servicevirksomhed.  

Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved 
etablering af en simpel personligt ejet handels- og 
servicevirksomhed.  

Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og 
udføre tilhørende beregninger. 

Eleven kan foretage handelsberegninger på 
grundlæggende niveau. 

Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og 
udarbejde bruttoavancebudgetter. 

Eleven kan identificere virksomhedens 
miljøinteressenter. 

Eleven kan referere til varestrømme i en 
handelsvirksomhed. 

Eleven kan referere til formålet med et relevant 
økonomistyringssystem og medvirke ved registrering af 
varetransaktioner. 

Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske 
informationer, i mundtlig form. 

 

Varighed: 1 uge   

Faget afsluttes med en delkarakter efter 7-trinsskalaen. 

 

  



32 

 

 

Fag Læringsmål Mål med valgfaget 

Valgfag 

Lyd 

(lokalt 
udviklet)  

 

 

Praktiske øvelser med optagelser i felten, hvor der arbejdes med 
lyddesign til bydels portræt samt virksomhedsportræt. 

 

Eleven har kendskab til 
elementært lyddesign. 

Varighed: 1 uge 

Faget afsluttes med bedømmelsen gennemført/ikke gennemført 

 

 

Fag Læringsmål UVM mål 

Teknologi 

(Fag nr. 
10826) 

I Teknologi undervises der i brugen af 
gripudstyr, som  

Jib arm, skaterdolly, dolly, og rael cam. 

Du kommer til at kunne udregne 
ballasten, til en hver kran, opsætte en 
dolly på de mest besværlige steder. du 
vil også kunne upline og håndtere både 
dolly og rael cam, så dine kamerature 
bliver helt præcise.  

Arbejdstid/lektioner: I 
planlægningsfasen påregnes der lidt, 
måske ingen hjemmearbejde, 
afhængig af den enkelte elevs 
arbejdsmoral og kundskaber. 

 

 

 
 - eleven skal forholde sig til de teknologiske 

forandringer og teknologiens rolle i 
samfundsudviklingen samt arbejde med 
dokumentation 

 - 1. Produktprincip: 
 - a. Gennemføre systematisk ideudvikling 
 - b. Udføre indsamling af information om 

konkurrerende produkter og identificere 
fordele og ulemper ved disse 

 - c. Beherske skitsering som led i udformning 
og konkretisering af et produkt 

 - d. Afgøre hvilke officielle krav eller 
standarder der er relevante for den 
pågældende type produkt 

 - 2. Behovsundersøgelse: 
 - a. Udføre interview med kunder eller 

brugere, for at afklarer de behov, som 
produktet skal opfylde 

 - b. Beherske brug af digitale værktøjer i 
forbindelse med besøg hos kunder eller 
brugere 

 - c. Begrunde fokus for det kommende 
produkt og udarbejde krav ud fra 
oplysninger om kunders behov og 
produktets anvendelse 

 - 3. Produktudformning 

Varighed: 1,0 uge 
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 - a. Anvende naturvidenskabelig og teknisk 
viden i forbindelse med produktudvikling 

 - b. Anvende relevante officielle krav eller 
standarder i udviklingen af produktet 

 - c. vurdere materialer og produkters 
påvirkning af miljøet. 

 - 4. Produktionsforberedelse og produktion: 
 - a. Udarbejde målfaste tegninger på papir 

eller elektronisk som kan bruges i en 
produktion 

 - b. Udarbejde styk- eller materialelister 
 - c. Udarbejde en plan for fremstillingen af 

produktet 
 - d. Fremstille produktet med værktøjer og 

metoder, der hører til elevens 
uddannelsesområde, samt vurdere og 
dokumentere kvaliteten af produktet 

 - Test af produkt 
 - a. Afprøve produktet og vurdere om 

produktet passer med de opstillede krav 
 - b. Vurdere funktionalitet og eventuelle 

forbedringsmuligheder 
 - c. Vurdere om produktet passer med den 

indhentede viden om brugere og 
brugssituationer 

 - 6. Dokumentation 
 - Udarbejde dokumentation for 

produktudviklingsforløbet i form af en 
arbejdsportfolio og en rapport 

 
 

Faget afsluttes med en delkarakter efter 7-trinsskalaen. Hver elev evalueres enkeltvis med/af de to 
gennemgående lærer, de har haft på hele HF1 forløbet, hvor de bedømmer elevens opfyldelse af de 
handlings -orienterede mål, der er beskrevet ovenfor. 
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Hovedforløb 2 

På HF2 skal eleven lære at producere et film og tv-produkt, som er gennemarbejdet i alle faser, og som 
samtidig har et højt filmisk udtryk. Eleverne producerer et DramaDox-projekt, hvor de bliver udfordret både i 
dokumentardelen, i forhold til research og journalistik, samt i fiktionsdelen hvor der skal produceres i en 
kvalitet som på spillefilm eller high-end drama.  

 

Fag Læringsmål UVM mål 

Kamera 
1 

(Fag nr. 
33205) 

Der arbejdes med stor-sensor kamera, og 
hvordan kameraet udnyttes til 
dramaproduktion, f.eks med brug af 
udvidet dynamikområde (S-log el. lign.) 

Her arbejdes med : 

billedbeskæring 

exponering 

shutter 

hvidbalance 

fokus 

primes 

zoom 

Kamerabevægelse 

 

1) Eleven kan anvende gængse, professionelle 
videokameraer med almindeligt forekommende 
tilbehør under iagttagelse af sikkerhedsregler og 
ergonomi. 

 

2) Eleven har kendskab til forskellige 
genremæssige udtryk og kan foretage 
begrundede valg af billedkomposition og 
beskæring ved en given opgave. 

 

3) Eleven kender gængse objektivers opbygning, 
karakteristik, virkemåde og 
anvendelsesmuligheder.  

 

4) Eleven kan anvende almindelige kamera 
metodikker, -rutiner og bevægelser. 

Varighed: 2,5 dag 

Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen, som bliver givet under den personlige 
evaluering. 
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Fag Læringsmål UVM mål 

Belysning 
1 

(Fag nr. 
33207) 

Under belysning får du kendskab til de fleste gængse 
lamper, stativer, og gripudstyr.  

Du vil også kunne opstille, samt sammensætte 
udstyret, på en forsvarlig og sikker måde. 

Du vil også kunne udregne effektforbrug i relation til 
en given belysningsopgave. 

 

Eleven modtager teoretisk og praktisk undervisning i 
stemningsskabende studie-belysning.  

Det foregår dels på en dresset dekoration med 
forskellige opgaver (nat/dag - sol/overskyet) og 
denne erfaring videreføres under selve produktionen 
af DramaDOXen, hvor der både skal lys sættes til 
interview, samt udfordrende lyssætning til Drama-
delen.  

 

1) Eleven kan arbejde med belysning på 
gængse on-location og 
studieproduktioner.  

2) Eleven kan, under iagttagelse af 
sikkerhedsregler og ergonomi, vælge og 
anvende relevant udstyr til udførelsen af 
en given opgave. 

3) Eleven kender almindeligt 
forekommende lamper, armaturer, 
lampetilbehør og filtre, deres 
karakteristika og typiske 
anvendelsesmuligheder. 

4) Eleven kender den nødvendige el-lære 
og fysiske/mekaniske forhold af 
betydning for egen og andres sikkerhed.  

5) Eleven kender sikkerhedsregler og 
metoder til forebyggelse af ulykker med 
personer og udstyr.  

6) Eleven kan foretage beregning af 
effektforbrug i relation til en given 
belysningsopgave. 

Varighed: 2,5 dag 

Under belysning 1 vil eleverne blive evalueret på grundlag af deres lys øvelser, funktion på DramaDox samt 
engagement. Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen, som bliver givet under den 
personlige evaluering. 
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Fag Læringsmål UVM mål 

Lyd 1 

(Fag nr. 
33206) 

Eleven undervises i tilslutning af mikrofon og 
linjesignal samt lyd kalibrering til kamera. 

Eleven undervises i mikrofon karakteristik og 
valg af mikrofon efter forholdene herunder 
kamfilter og proximity effekt. 

Eleven undervises i forskellen mellem 
dynamiske, kondensator og electret mikrofon 
samt forskellen mellem et balanceret og 
ubalanceret signal. 

Eleven introduceres til begreberne dB, Hz og 
udfasning ved sammenlægning i mono 

Eleven introduceres til flerspors recorder og 
forskellen mellem analog og digital udstyring. 

Eleven undervises i lydredigering. 

Brug af mikrofoner og deres egenskaber, 
herunder sammenkobling af professionelt 
audio- og video-optageudstyr, samt deres 
betjeningsfunktioner og 
justeringsmuligheder, med afsæt i 
projektarbejde. 

 

1 Eleven kan udføre en lydoptagelse og -
bearbejdning ved gængs optagelse og 
redigering af videoproduktioner.  

2 Eleven kan vælge, sammenkoble og 
anvende relevant udstyr til en given 
opgave i mono-teknik.  

3 Eleven kender almindeligt 
forekommende mikrofoner og deres 
egenskaber, gængs professionelt audio- og 
video-optageudstyr og dets 
betjeningsfunktioner og 
justeringsmuligheder. 

4 Eleven kender grundlæggende principper 
for akustik og lyd billeder og har forståelse 
for akustiske forholds betydning ved 
lydoptagelse og monitering. 

5 Eleven har kendskab til gældende 
normer og standarder for lydarbejde i 
analog og digital teknik. 

Varighed: 2,5 dag 

Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. 
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Fag Læringsmål UVM mål 

Filmteknologi 

Fagnr 

14398 

 

Der arbejdes med et speciale, hvor eleven 
bliver præsenteret for high-end 
dramaproduktion, integreret i et Dramadok 
projekt. 

• Eleven har kendskab til digital 
filmproduktion og dertil 
anvendt udstyr, materialer, 
arbejdsmetoder, terminologi 
og arbejdsfunktioner.  

• Eleven kan betjene digitale 
filmkameraer med tilhørende 
filtre, lys- og 
farvetemperaturmålere, 
redigeringsudstyr, 
lydoptagelsesudstyr til 
filmproduktion og 
bearbejdningsapparatur  

• Eleven har kendskab til 
forskellige gængse 
optageformater og deres 
konsekvenser for workflowet 
og slutbrug, herunder 
kendskab til mulighederne i 
filtrering, effektbehandling og 
colorgrading.  

Eleven har kendskab til 
produktionsøkonomiske, tekniske, 
kvalitetsmæssige, æstetiske og andre 
fordele og ulemper ved digital 
filmteknologi, i relation til gængs tv-
teknologi 

Varighed: 4 uger 

Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. 
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Fag Læringsmål UVM mål 

Redigering 
1  

(Fag nr. 
33210) 

 

Workflow , overførsel af optagelser og import af 
optaget materiale med mappestruktur og signal 
kendskab. 

Workflow i klippe- programmer.  

(Skolen anvender Adobe Premiere Pro cc 
klippeprogram) 

Klippe metoder : 

• Klip i tid  (fysisk tid, psykisk tid- spring i 
tid) 

• Aksebrud - og  jumpcuts  
• Bevægelsesklip  
• Det uventede klip 
• beskæringer/billedkompositioner 
• farvesammensætning 
• overgange 

Opbygning/strukturering af/til “den gode 
historie” (kontinuitet). Start midte og slut. 

Logge/strukturere det optagede/importerede 
materialet, så enhver kan overtage klippe 
arbejdet fra en anden. 

I redigeringsfasen påregnes der mellem 1-4 
timers hjemmearbejde om dagen afhængig af 
den enkelte elevs arbejdsmoral og kundskaber. 

1 Eleven kan arbejde med gængse 
professionelle redigeringsanlæg 
med tilbehør.  

2 Eleven har kendskab til forskellige 
genremæssige udtryk og metodikker 
og kan gennemføre procedurer 
vedrørende line-up, 
signalkorrektion, keying og 
billedbehandling. 

3 Eleven har kendskab til 
principperne for systemopbygning af 
gængse redigeringssystemer i 
analog og digital teknik, herunder 

principper og fremgangsmåder for 
signalkorrektion, keying og 
billedbehandling. 

4 Eleven kender normer og 
standarder for signalkontrol og - 
korrektion og har kendskab til 
anvendelsen af gængse 
moniteringsinstrumenter. 

5 Eleven kan arbejde med enkle 
redigeringsmetodikker og -rutiner 
og har forståelse for lyd- og 
billedkomposition og kontinuitet. 

Varighed: 2,5 dag 

Faget afsluttes med den standpunktskarakter efter  7-trinsskalaen.  
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Fag Læringsmål UVM mål 

Integreret 
medieproduktion  

(Fag nr. 33204) 

Forståelse for 
leveringsformater i 
moderne film og tv 
produktion 

EDU-standarder og 
arbejdsgange 

 

1 Eleven kan arbejde med typisk forekommende 
computere og tilhørende programmer til 
fremstilling af produktioner, der 

integrerer tekst, grafik, lyd og billeder. 

2 Eleven kender principper og virkemåde i gængse 
computer platforme til multimedie produktion, 
herunder forskellige normer og arbejdsmetoder for 
digitalisering og komprimering samt 
lagringsmetoder og -medier. 

3 Eleven kan udvælge og anvende relevant 
software og programmer til udarbejdelse af 
integrerede medieproduktioner.. 

Varighed: 2,5 dag 

Der afgives karakter efter 7-trinsskalaen. 

 

Fag Læringsmål UVM mål 

Design F&E 

Fag nr 

10044 

Research 

Redigering af interview. 
locationscouting til dokumentar-del. 

Research af side- og 
baggrundshistorier. 

Treatment 

Optagelser dokumentar-del 

● Kamera 

● Lyd 

● Lys 

 

• Eleven kan udføre formgivnings- eller 
designopgaver, der fordrer fantasi og 
æstetisk sans. 

• Eleven kan anvende portfolio til at beskrive 
grundlæggende elementer og faser i 
formgivnings- eller skitseprocessen. 

• Eleven kan anvende opmålings- og 
afbildningsmetoder til at identificere 
faktorer, der øver indflydelse på formgivning 
og design. 

• Eleven kan anvende viden om materiale- og 
farvelære til at redegøre for forholdet 
mellem farve, form og funktion i konkrete 
brancherelevante opgaver. 

• Eleven kan anvende simple analysemodeller 
til at redegøre for formgivningens og 
æstetikkens betydning med udgangspunkt i 
en brancherelevant opgave. 
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Varighed: 1 uge • Eleven kan anvende perception og symbolik 
til at identificere karakteristiske træk i 
stilhistorien og arkitekturen med betydning 
for branchen. 

• Eleven kan anvende basal viden om 
ergonomi, teknologi og miljøforhold til at 
demonstrere grundlæggende faktorer, der 
har indflydelse på problemløsning og 
formgivning. 

Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinssskalaen. 

 

Fag Læringsmål UVM mål 

Erhvervsøkonomi 

F 

Fagnr 10807 

 

Faget er integreret i Dramadox 
med henblik på planlægning, 
udstyrsbestilling, budgettering 
og projektledelse. 

Eleven kan redegøre for centrale 
virksomhedsbegreber. 

Eleven kan redegøre for funktionerne i en handels- og 
servicevirksomhed.  

Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved 
etablering af en simpel personligt ejet handels- og 
servicevirksomhed.  

Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger 
og udføre tilhørende beregninger. 

Eleven kan foretage handelsberegninger på 
grundlæggende niveau. 

Eleven kan redegøre for formålet med budgettering 
og udarbejde bruttoavancebudgetter. 

Eleven kan identificere virksomhedens 
miljøinteressenter. 

Eleven kan referere til varestrømme i en 
handelsvirksomhed. 

Eleven kan referere til formålet med et relevant 
økonomistyringssystem og medvirke ved registrering 
af varetransaktioner. 

Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske 
informationer, i mundtlig form. 

Varighed: 2 dg 

*samt integreret i 
produktionen af drama-dox 
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Fag Læringsmål UVM mål 

Programtilrette-
læggelse og 

journalistik 1  

(Fag nr. 33209) 

Teori og praksis 

Metoder 

Oplæg til opgave(forsker 
interview) 

Interview og research 
teknikker 

1 Eleven har kendskab til journalistiske og andre 
tilrettelæggelses mæssige metoder, principper og 
grundregler.  

2 Eleven kender til research, kildekritik og 
væsentlighedskriterier samt etiske problemstillinger.  

3 Eleven har forudsætninger for at kunne 
samarbejde med redaktionelt personale om 
program udformning. 

Varighed: 2,5 dag 

Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. 

 

Fag Læringsmål UVM mål 

Programdesign 
1  

(Fag nr. 33208) 

Stil - form og farve, og disses betydning for den 
færdige produktion - symboler og påvirkning på/af 
seeren generelt. Storyboardets grundige 
gennemarbejdning og dermed betydning for 
overvejelser af overgange - lysets, 
lydenes,  farvernes og billed kompositioners 
betydning for den færdige produktion. 

Valg af tekst fond/størrelse og farve til kredit og 
titler m.m. 

 

1 Eleven har kendskab til 
programformater og -typer, 
deres karakteristika og 
udbredelse.  

2 Eleven har kendskab til 
målgruppe definitioner og 
sammenhængen mellem 
segment og 
programformat.  

3 Eleven har kendskab til 
design udvikling, herunder 
pitching, sketching og 
koncept begreber. 

Varighed: 2,5 dag 

Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskala.  
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Fag Læringsmål UVM mål 

Produktions-
planlægning 1  

(Fag nr. 33269) 

Der undervises i : 

Ideudvikling 

Research, location scouting, 
budgettering, 

Analyse modeller, herunder : 

Aktant og berettermodellen  

Eleven nedbryder projektets 
manuskript i de underdele der er 
nødvendige for at kommunikere 
projektets delelementer. 

F.eks Moodboard, storyboard, 
skudplan, produktionsplan, 
ugeprogram, dagsprogram, 
udstyrslister,  budget, kontrakter, mm. 

 

1 Eleven har forudsætninger for 
planlægning og gennemførelse af en 
produktion fra ide til færdigt produkt.  

2 Eleven kan gennemføre en elementær 
produktionsplanlægning under 
hensyntagen til udstyrs- og tidsforbrug, 
logistik m.m. 

Varighed: 3 dage 

Faget afsluttes med den standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. 

 

Fag Læringsmål UVM mål 

Teknologi 

(Fag nr. 06198) 

Redigering og sound design. 

planlægning af Post produktion. 

Biografen bruges til lydoptagelser 

Postproduktion lyd og billede 

 
 - eleven skal forholde sig til de teknologiske 

forandringer og teknologiens rolle i 
samfundsudviklingen samt arbejde med 
dokumentation 

 - 1. Produktprincip: 
 - a. Gennemføre systematisk ideudvikling 
 - b. Udføre indsamling af information om 

konkurrerende produkter og identificere 
fordele og ulemper ved disse 

 - c. Beherske skitsering som led i udformning 
og konkretisering af et produkt 

Varighed: 1,0 uge 
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 - d. Afgøre hvilke officielle krav eller 
standarder der er relevante for den 
pågældende type produkt 

 - 2. Behovsundersøgelse: 
 - a. Udføre interview med kunder eller 

brugere, for at afklarer de behov, som 
produktet skal opfylde 

 - b. Beherske brug af digitale værktøjer i 
forbindelse med besøg hos kunder eller 
brugere 

 - c. Begrunde fokus for det kommende 
produkt og udarbejde krav ud fra 
oplysninger om kunders behov og 
produktets anvendelse 

 - 3. Produktudformning 
 - a. Anvende naturvidenskabelig og teknisk 

viden i forbindelse med produktudvikling 
 - b. Anvende relevante officielle krav eller 

standarder i udviklingen af produktet 
 - c. vurdere materialer og produkters 

påvirkning af miljøet. 
 - 4. Produktionsforberedelse og produktion: 
 - a. Udarbejde målfaste tegninger på papir 

eller elektronisk som kan bruges i en 
produktion 

 - b. Udarbejde styk- eller materialelister 
 - c. Udarbejde en plan for fremstillingen af 

produktet 
 - d. Fremstille produktet med værktøjer og 

metoder, der hører til elevens 
uddannelsesområde, samt vurdere og 
dokumentere kvaliteten af produktet 

 - Test af produkt 
 - a. Afprøve produktet og vurdere om 

produktet passer med de opstillede krav 
 - b. Vurdere funktionalitet og eventuelle 

forbedringsmuligheder 
 - c. Vurdere om produktet passer med den 

indhentede viden om brugere og 
brugssituationer 

 - 6. Dokumentation 
 - Udarbejde dokumentation for 

produktudviklingsforløbet i form af en 
arbejdsportfolio og en rapport 

 
 

Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskala.  
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Fag Læringsmål Mål med valgfaget 

Digitale A/D 
teknologier og 
workflow 

Der undervises i sensorteknologi, fotosensitive 
diodes, historisk perspektiv, CCD, CMOS, formater 

Teoriundervisning rettet mod efterarbejde i 
programmer som premiere CC, Resolve, Avid og 
lign.  

Undervisningen inkluderer praktiske øvelser i 
materiale fra filmbyen. 

Eleven opnår 

-Forståelse for udvidet 
exponeringområde i  det 
digitale negativ 

-Forståelse for filformater 
og arbejdsgange/workflow 

Varighed: 5 dage 

Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskala.  

 

 
Afsluttende prøve på Trin 1: 
 
Prøven, der afholdes som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, stilles i samråd med det faglige 
udvalg og tilrettelægges således: 
1) Den afsluttende prøve består af en individuel, skriftlig prøve og en mundtlig eksamination, der tager 
udgangspunkt i en case inden for det uddannelsesspecifikke fag, eleven har valgt. Spørgsmålene fordeles ved 
lodtrækning. 
2) Den skriftlige prøve udarbejdes inden for en varighed af 3 timer og skal omfatte emnerne kameraarbejde, 
klipning, lys og lyd. Den mundtlige prøve varer 30 minutter, inklusive votering. Eleverne har en forberedelsestid på 
45 minutter til den mundtlige prøve. Opgaveløsningen bedømmes af en eksaminator (lærer) og to censorer 
(skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve. 
3) Den endelige karakter for hver af prøverne fremkommer som et gennemsnit af de tre bedømmeres karakterer. 
Den endelige karakter for trinprøven som helhed fremkommer som et gennemsnit af de tre 
gennemsnitskarakterer. 
4) Prøven er bestået, når eleven har opnået beståkarakter for både den skriftlige prøve og den mundtlige prøve. 
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Hovedforløb 3: 

På hovedforløb 3 arbejdes med tre produktioner: en journalistisk kritisk interviewproduktion, som optages 
som en flerkameraproduktion uden brug af OB-vogn, en livestudieproduktion i samarbejde med Teater, 
udstilling og eventtekniker med flerkamerabrug, samt en produktion on location, typisk en 
sportsbegivenhed, som optages via OB-vogn. 

Fag Læringsmål UVM mål 

Be
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På interviewproduktionen undervises i og arbejdes praktisk belysning  
og med separering af planer. I samarbejdet med Teater, udstilling og 
eventteknikerne arbejdes endvidere med showlys og scenebelysning.  
 
Lyspult og lysdæmpning gennemgås i forbindelse med 
liveproduktionen og anvendes praktisk i forbindelse med denne. 
 
Der arbejdes med forskellige lyskilder on location og i 
studieproduktioner. Eleverne undervises i planlægning af 
studielyssætning og belastningsplanlægning både hvad angår strøm 
og vægt. 
 
Der afgives en delkarakter efter 7-trinsskalaen ved afslutningen af 
forløbet. 
 

1 Eleven kan arbejde med belysning på 
gængse on-location og 
studieproduktioner og kan træffe 
kvalificerede valg og anvende 
alle gængse lampetyper, 
specialarmaturer, lyseffekter, almindeligt 
korrektions- og effektfiltre samt 
refleksions- og 
opblødningsmaterialer. 
 
2 Eleven kender farveperspektiv og 
filtringstekniker og kan arbejde med 
blandingslys, farvetoning og forskellige 
former for 
effektlys. 
 
3 Eleven kan forme og filtrere lys under 
hensyntagen til den ønskede stemning 
og optagemiljøets muligheder.  
 
4 Eleven kan separere planer og afstande 
med lys.  
 
5 Eleven har kendskab til lysdæmpere og 
styrepulte, funktionsbetjeningen heraf 
samt kendskab til støjmæssige, 
farvetemperaturmæssige og andre 
typiske problemer med anvendelsen af 
dæmpningsudstyr. 
 
6 Eleven kan udforme en lysplan og en 
belastningsplan. 

Varighed: 1,2 uge 
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På hovedforløb 3 indgår kamera 2 i alle tre produktioner. Der 
underviser dels teoretisk og praktisk i faget. Eleverne lærer at upline 
kameraer til hinanden. Der arbejdes med planlægning, signalføring, 
infrastruktur og synkronisering af kameraer. 
 
Der arbejdes videre med Sony F5 som blev introduceret allerede på 
hovedforløb 1 og 2. Der arbejdes med behindcontroll i form af zoom 
og focushåndtag som er forbundet til objektivet. 
 
Op til og i liveproduktionen undervises i og arbejdes praktisk med 
kamerakran med et remotestyret pan og tilt kamerahoved. 
Endvidere undervises i ”jernmandens” bevægelsesfunktioner samt 
sikkerhed. Eleverne gennemfører bevægelsesøvelser med henblik på 
at kunne operere ”jernmanden” hurtigt og sikkert. Der arbejdes 
endvidere med steadycam og trådløst focus helt fra bunden med 
øvelser i opsætning, afstandmåling og bevægelsesmønstre. 
 
Eleverne opnår i forbindelse med liveproduktionen og on location 
produktionen kendskab til CCU korrektion og i billedmixing, samt 
erfaring med at følge producers anvisninger via intercomsystemet fra 
OB-vognen. 
 
Som en del af produktionerne indgår produktionsøkonomi.  
 
 
Der afgives en delkarakter efter 7-trinsskalaen ved afslutningen af 
forløbet. 
 

1 Eleven kan anvende gængse, 
professionelle kameraer med tilbehør i 
typisk forekommende optagesituationer 
og kan gennemføre uplining og 
indjustering af udstyret. 
 
2 Eleven kan anvende gængs 
ekstraudstyr og bevægelsesmidler og 
kan foretage kvalificerede valg i henhold 
til produktionsøkonomien. 
 
3 Eleven kan arbejde bevidst med 
billedkomposition samt stil- og 
stemningsskabende elementer i forhold 
til en given opgave og optagemiljøets 
muligheder. 
 
4 Eleven har kendskab til forskellige 
genremæssige udtryk.  
 
5 Eleven kender en- og 
flerkamerametodik, 
opsætningsprocedurer og 
funktionsbetjening og kan anvende tone- 
og effektfiltre.  
 
6 Eleven kender til flerkamera- 
produktionens metodik og arbejdsgange 
og kan medvirke ved tilrigning og 
opjustering af 
kameraer. 
 
7 Eleven kan foretage normale ccu-
korrektioner og kender gængse 
arbejdsrutiner ved billedmixing.  
 
8 Eleven kan anvende et intercomsystem 
og arbejde efter producerens 
anvisninger. 

Varighed: 4 dage 
 

  



47 

 

   
Ly

d 
2 

 
(F

ag
 n

r. 
33

21
4)

 
Lydundervisningen tager udgangspunkt i TV-produktion og de  
teknologier, grænseflader og infrastruktur man skal kende til. 
Introduktion til P.A. lyd og opstilling af signalkæder til FOH (front of 
House) monitorsystemer til studieproduktioner  og OB (Outside 
Broadcast). Teori og praktiske øvelser i brug af analoge og digitale 
mikserpulte. Programmering af brugerflade og afviklings ”scripts” 
Program-lydmiks fra forskellige kilder.  Mikrofon opsætning, 
opsætning af P.A. lydsystemer til studie-og publikumslyd. 

1 Eleven kan arbejde med lydoptagelse 
og -bearbejdning under optagelse og 
ved redigering af produktioner. 
 
2 Eleven kan udvælge, sammenkoble og 
anvende relevant udstyr til en given 
opgave i mono og i stereo.  
 
3 Eleven kan foretage stereooptagelser 
ved hjælp af M-S, X-Y, A-B og andre 
relevante teknikker.  
 
4 Eleven kan under optagelse og 
redigering vurdere og korrigere forhold 
af betydning for den optimale tekniske 
og udtryksmæssige kvalitet og har 
kendskab til hjælpeudstyr som limiter, 
kompressor, equalizer m.v. 
 
5 Eleven kan arbejde bevidst med 
akustik, lydbilleder og stemning i forhold 
til en given opgave. 

Varighed: 1,2 uger 
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Undervisningen i redigering koncentrerer sig om 
interviewproduktionen, hvor eleverne skal redigere med multicam 
via software fra Premiere pro. I forbindelse med indslag til 
liveproduktionen arbejdes også med colourgrading i Resolve, og ved 
evaluering af liveproduktionerne arbejdes endvidere efterfølgende 
med redigering af delelementer, således at de endelige programmer 
fremstår bedst muligt. 
 
Der afgives den delkarakter efter 7-trinsskalaen. 
 

1 Eleven kan betjene gængse 
professionelle redigeringsanlæg m. 
tilbehør, herunder monitere og korrigere 
signaler i henhold til gældende normer 
og standarder og optimal teknisk 
kvalitet. 
 
2 Eleven har kendskab til 
kompatibilitetsproblemer ved forskellige 
formater, normer og standarder for 
komprimering samt filoverførsel. 
 
3 Eleven kan arbejde bevidst med lyd- og 
billedkomposition, klippestil og 
kontinuitet i relation til den 
udtryksmæssige fordring i en given 
opgave. 

Varighed: 1,2 uge 
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Eleverne undervises som optakt til deres interviewproduktionen i 
kritisk journalistik for herigennem at kunne tilpasse spørgeteknik og 
gennemførsel i forhold til genre og målgruppe.   
 
Eleverne udfordres på tre forskellige produktioner på hovedforløb 3. 
Gennem en gennemgang med historisk perspektiv opleves forskellige 
genrer eksemplificeret via tidligere udsendelser. Eleverne oplever i 
praksis, hvordan planlægning og tilrettelæggelse af produktioner får 
indflydelse for det samlede resultat. 
 
Der afgives den delkarakter ved afslutningen af forløbet  
 
 
 

1 Eleven kan researche, tilrettelægge og 
udarbejde et enkelt programindslag.  
 
2 Eleven kan foretage bevidste valg af 
vinkling og tematiske elementer under 
hensyntagen til væsentlighed, 
troværdighed og 
fairness. 

Varighed: 1,8 uge 
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Eleverne arbejder med deres tre produktioner og undervises i at 
målrette deres produktion til den målgruppe programmerne er rettet 
imod.  
 
 
 
 

1 Eleven har kendskab til karakteristika 
for forskellige programkoncepter og -
formater, deres identifikation i relation 
til publikum samt sammenhæng med og 
indflydelse fra internationale 
programkoncepter. 
 
2 Eleven kan med udgangspunkt i et 
givet programdesign udarbejde 
konceptuelle for optagelse og redigering, 
så tekniske og æstetiske valg 
understøtter intentionen bag 
programdesignet. 

Varighed: 1,2 uge 
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Eleverne arbejder med deres tre projekter fra ide til komplet 
produktionsbeskrivelse med præ-produktion, produktion og 
postproduktion. På liveproduktionen udarbejdes og evalueres 
budget. 
 
Varighed: 8 dage 
 
 

1 Eleven kan med udgangspunkt i et 
givet oplæg arbejde med ideudvikling, 
planlægning, tilrettelæggelse, optagelse 
og redigering af en produktion. 
 
2 Eleven kan planlægge og gennemføre 
et produktionsforløb, under anvendelse 
af storyboarding og planlægning af 
udstyrsanvendelse og logistik. 
 
3 Eleven kan reflektere erfaringer fra 
processen og har forståelse for god 
planlægnings betydning for det samlede 
resultat. 

Varighed: 1,6 uger 
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Praktiske øvelser, hvor der arbejdes med  

flerkamera opsætning i studie, eller som OB-produktion på location. 

Evaluering/bedømmelse : Gennemført / Ikke gennemført 

Eleven har kendskab til flerkamera 
metodik. 

planlægning 

uplining 

justering 

gennemførsel af live program 

eller “live to tape” 

Varighed: 1,0 uge 
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Hovedforløb 4: 
I dette forløb skal eleverne sætte alle deres fagligheder i spil og afprøve deres kompetencer. 

Forløbet starter med en prøveeksamen med efterfølgende elevsamtaler og planlægning af individuelle 
uddannelsesplaner for hver enkelt elev. HF4 er opdelt i fire (4) undervisningsmoduler: teori, lyd-speciale, 
lys-og kamera speciale samt reklamefilmsproduktion. 

Der undervises teoretisk og praktisk i de mest avancerede lyd, lys, billedteknologier og metoder inden for 
filmproduktion. Undervisning i visuel historiefortælling, genre og klippeteori. 

Fag Læringsmål UVM mål 

Re
kl

am
e 

 
(F

ag
 n

r. 
22

06
) 

Reklame er det overordnede tema på HF4. Der er én (1) uges 
undervisning i begrebet reklamefilm som anslag til elevernes 
efterfølgende opgaveprojekt. Undervisningen i reklame har historisk 
perspektiv og giver indblik i udviklingen af formater, genre og 
tekniske virkemidler op til i dag.  
Eksempler på reklamefilm og diversitet i disse med efterfølgende 
dialog og analyse i plenum 
Eleverne får til opgave at udvikle en eller flere oplæg til reklamefilm, 
alt efter elevantal og hold størrelser.  
Eleverne skal ved lodtrækning udvælge type, genre, stil, tekniske 
krav, og kreative ønsker fra ”kunden”.  
Facit er ikke givet på forhånd, det er kun den kreative og tekniske 
ramme eleverne trækker. Indhold og metoder skal de selv levere. 
Undervisningen veksler mellem holdundervisning og selvstændig 
gruppearbejde med formativ evaluering igennem 
udviklingsprocessen.  
Eleverne udvikler mood boards og storyboards til pitch og 
produktion.  
Undervisningen tager udgangspunkt i Adobe Cloud software og 
programmer som Shot Designer, Celtex, m.fl. 
 
Ugen med reklame har til formål at danne rammen for efterfølgende 
5 ugers produktion med alle filmfagligheder i spil. Eleverne 
undervises og bedømmes som udgangspunkt på ekspertniveau. 
Eleven vil blive evalueret formativt og ved HF4 forløbets afslutning. 
 
 

1 Eleven har kendskab til reklamens rolle 
i markedsføring til reklamekodeks og 
markedsføringsloven og kan udarbejde 
forslag til 
markedsføring over for en given 
målgruppe 
 
2 Eleven kan medvirke ved 
udformningen af produktionen af 
reklameproduktion  
 
3 Eleven har kendskab til hele 
kommunikationsprocessen ved 
produktion af reklamebudskaber 

Varighed: 1,0 uge 
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Undervisning foregår i vekselvirkning mellem teori og praktiske 
øvelser. Eleverne undervises i sensorteknologi og den videnskab der 
ligger til grund for en moderne digital filmsensor.  Korrekt 
eksponering er essentiel og eleverne skal gennem praktiske 
eksponeringsøvelser træne deres forståelse for hvordan man 
arbejder på højt fagligt niveau i filmproduktion. Eleverne trænes i at 
forstå sammenhængen mellem eksponering og 
registreringsformater. Eleverne skal beherske korrekt brug af HDR og 
udvidede dynamiske registreringsformater som LOG og RAW samt 
opsætning af korrekt work-flow i hele den visuelle signalkæde. 
Eleverne undervises i selv at designe sine egne LUT´s og forstå 
forskellen mellem en ”teknisk” og en ”kreativ” LUT. Eleven 
undervises i arbejdsmetoderne i brugen af 1D LUT ´s og 3D LUT´s. 
Eleven undervises i brugen af macbeth farvekort og gråtonekort i 
forbindelse med optagelse i LOG og RAW format. 
 
Til undervisningen benyttes 4K filmkameraer  Sony F5 men 
undervisningen tager også teoretisk udgangspunkt i kameraer som 
f.eks  Arriflex Amira og Canon C300II 
Undervisningen tager udgangspunkt i Adobe Cloud software og 
andre programmer som Black Magic Resolve 
 
Som del af elevernes undervisning og træning skal de producere en 
reklamefilm på HF4. I den forbindelse øver eleverne opsætning af 
Sony F5 med Cine Alta Prime-optikker og studie-kompendier og 
follow fokus.  
Eleven undervises i opsætning af filmkamera til optagelse i RAW og 
slowmotion (240 fps). 
 
Der arbejdes med at konstruere og designe den ønskede visuelle stil 
og genre fra reklamefilmsprojektet kravspecifikation 
 
Eleverne undervises og bedømmes som udgangspunkt på 
ekspertniveau, men kan også bedømmes på avanceret niveau efter 
aftale med eleven. UVM mål er de samme, graden af kompleksitet 
udgør forskellen. 
 
 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. 

1 Eleven kan anvende gængse, 
professionelle kameraer med tilbehør i 
typisk forekommende optagesituationer 
og kan gennemføre uplining og 
indjustering af udstyret. 
 
2 Eleven kan anvende gængs 
ekstraudstyr og bevægelsesmidler og 
kan foretage kvalificerede valg i henhold 
til produktionsøkonomien. 
 
3 Eleven kan arbejde bevidst med 
billedkomposition samt stil- og 
stemningsskabende elementer i forhold 
til en given opgave og optagemiljøets 
muligheder. 
 
4 Eleven har kendskab til forskellige 
genremæssige udstryk.  
 
5 Eleven kender en- og 
flerkamerametodik, 
opsætningsprocedurer og 
funktionsbetjening og kan anvende 
tone- og effektfiltre.  
 
6 Eleven kender til flerkamera- 
produktionens metodik og arbejdsgange 
og kan medvirke ved tilrigning og 
opjustering af 
kameraer. 
 
7 Eleven kan foretage normale ccu-
korrektioner og kender gængse 
arbejdsrutiner ved billedmixing.  
 
8 Eleven kan anvende et intercomsystem 
og arbejde efter producerens 
anvisninger. 

Varighed: 7 dage 
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Eleverne undervises i lyssætning til filmproduktion. Lyssætning i 
scenografier og on-location med forståelse lysets evne til at 
fremhæve eller nedtone stoflighed og tredimensionelt udtryk. 
Eleven undervises i kvaliteten i lyskilder Tungsten, HMI, LED. Eleven 
trænes i at udvikle forståelse for lysets kvalitet og udfordringer i 
forhold til ”huller” i bølgelængder. Eleven undervises i kilder til fejl i 
forbindelse med brug af lys i dårlig kvalitet sammen med digitale 
filmsensorer. Over og undereksponering i farvespektret.  
Eleven undervises i brugen af speciel-lysudstyr til filmproduktion. 
 
Undervisningen benytter Resolve software fra Black Magic 
Sony F5 kameraer med Sony CineAlta Primes. 
Led paneler og lamper fra Arri og Dedo 
 
Eleverne undervises som udgangspunkt på ekspertniveau, men 
bedømmes på avanceret niveau. UVM mål er de samme, graden af 
kompleksitet udgør forskellen. 
 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen ved afslutning af 
forløbet 

1 Eleven kan arbejde med belysning på 
gængse on-location og 
studieproduktioner og kan træffe 
kvalificerede valg og anvende 
alle gængse lampetyper, 
specialarmaturer, lyseffekter, 
almindeligt korrektions- og effektfiltre 
samt refleksions- og 
opblødningsmaterialer. 
 
2 Eleven kender farveperspektiv og 
filtringstekniker og kan arbejde med 
blandingslys, farvetoning og forskellige 
former for 
effektlys. 
 
3 Eleven kan forme og filtrere lys under 
hensyntagen til den ønskede stemning 
og optagemiljøets muligheder.  
 
4 Eleven kan separere planer og afstande 
med lys.  
 
5 Eleven har kendskab til lysdæmpere og 
styrepulte, funktionsbetjeningen heraf 
samt kendskab til støjmæssige, 
farvetemperaturmæssige og andre 
typiske problemer med anvendelsen af 
dæmpningsudstyr. 
 
6 Eleven kan udforme en lysplan og en 
belastningsplan. 

Varighed: 1 uge 
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Eleverne undervises i lydproduktion til reklamefilm. 
HF4 produktionen skal afleveres i stereo kompatibel Dolby Digital 5.1 
Eleverne undervises i lyddesign og Foley. Der er tale om teori samt 
projektorienterede praktiske øvelser med formativ evaluering. 
Eleverne arbejder selvstændigt og skal selv opstille lydsuiter med 
korrekt monitorering. 
 
Undervisningen benytter Zoom F8 recordere med tilhørende DPA 
4017B  og Sanken SC2 shotgun mikrofoner. Apollo Twin lydkort og 
Avid og Adobe software. 
 
Eleverne undervises i brugen af outboard og plugins. 
Equalizer, Compressor, Limiter. Eleverne får praktiske 
træningsøvelser i Protools 
 
 
Eleverne undervises som udgangspunkt på ekspertniveau, men 
bedømmes på avanceret niveau. UVM mål er de samme, graden af 
kompleksitet udgør forskellen. 
 
Eleven vil blive evalueret formativt og ved HF4 forløbets afslutning. 
 
 
 
 

1 Eleven kan arbejde med lydoptagelse 
og -bearbejdning under optagelse og 
ved redigering af produktioner. 
 
2 Eleven kan udvælge, sammenkoble og 
anvende relevant udstyr til en given 
opgave i mono og i stereo.  
 
3 Eleven kan foretage stereooptagelser 
ved hjælp af M-S, X-Y, A-B og andre 
relevante teknikker.  
 
4 Eleven kan under optagelse og 
redigering vurdere og korrigere forhold 
af betydning for den optimale tekniske 
og udtryksmæssige kvalitet og har 
kendskab til hjælpeudstyr som limiter, 
kompressor, equalizer m.v. 
 
5 Eleven kan arbejde bevidst med 
akustik, lydbilleder og stemning i forhold 
til en given opgave. 

Varighed: 1 uge 
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Eleverne undervises i klippeteori i fiktionsfilm. Der tages 
udgangspunkt i forståelsen for genre og metoder til at opnå disse. 
Eleverne får praktiske øvelser i workflow. Eleven skal kunne flytte sit 
projekt til post produktion af lyd og billede og derfor have indgående 
kendskab til eksportformater som f.eks  XML, AAF,OMF. 
 
Eleven undervises i opsætning af klippeprogrammer således at EBU 
standarder overholdes på lyd og billedsiden. 
 
Eleven undervises i forståelsen af afleveringsformater og A/V 
komprimerings kodeks. 
 
 
 
Undervisningen benytter Software fra Adobe Cloud samt Black Magic 
og AVID 
 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. 

1 Eleven kan betjene gængse 
professionelle redigeringsanlæg m. 
tilbehør, herunder monitere og korrigere 
signaler i henhold til gældende normer 
og standarder og optimal teknisk 
kvalitet. 
 
 
2 Eleven har kendskab til 
kompatibilitetsproblemer ved forskellige 
formater, normer og standarder for 
komprimering samt filoverførsel. 
 
3 Eleven kan arbejde bevidst med lyd- og 
billedkomposition, klippestil og 
kontinuitet i relation til den 
udtryksmæssige fordring i en given 
opgave. 

Varighed: 1uge 
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Eleverne arbejder med deres HF4 opgaveprojekt. (reklamefilm) 
Eleverne undervises i at målrette deres produktion til den målgruppe 
deres reklamefilm henvender sig til.  
Eleverne undervises i grupper. 
Grupperne træner   
Eleven skal på bagrund af et vilkårligt sammensat forlæg ( 
lodtrækning) konstruere og designe en reklamefilm 
 
Eleverne undervises på ekspertniveau, men bedømmes på avanceret 
niveau. UVM mål er de samme, graden af kompleksitet udgør 
forskellen. 
 
Faget afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. 

1 Eleven har kendskab til karakteristika 
for forskellige programkoncepter og -
formater, deres identifikation i relation 
til publikum samt sammenhæng med og 
indflydelse fra internationale 
programkoncepter. 
 
2 Eleven kan med udgangspunkt i et 
givet programdesign udarbejde 
konceptuelle for optagelse og 
redigering, så tekniske og æstetiske valg 
understøtter intentionen bag 
programdesignet. 

Varighed: 1 uge 
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Eleverne arbejder med deres opgaveprojekt. Eleverne Idé udvikler i 
grupper og skal fremlægge en komplet produktionsbeskrivelse med 
præ-produktion, produktion og postproduktion. 
 
Eleverne udvikler skudplan og dagsprogram samt budget. 
 
Eleverne undervises i grupper og der udføres løbene formativ 
evaluering  
 
Eleverne undervises og bedømmes som udgangspunkt på 
ekspertniveau. 
Eleven vil blive evalueret formativt og ved HF4 forløbets afslutning. 
 
 

1 Eleven kan med udgangspunkt i et 
givet oplæg arbejde med ideudvikling, 
planlægning, tilrettelæggelse, optagelse 
og redigering af en produktion. 
 
2 Eleven kan planlægge og gennemføre 
et produktionsforløb, under anvendelse 
af storyboard og planlægning af 
udstyrsanvendelse og logistik. 
 
3 Eleven kan reflektere erfaringer fra 
processen og har forståelse for god 
planlægnings betydning for det samlede 
resultat. 

Varighed: 3 dage 
 

 

Fag Læringsmål Mål 

 

FILMKLIP 

Valgfag 

80726 

Undervisning i filmklip på ekspertniveau. Eleven bliver introduceret til 
visuel historiefortælling i fiktionsfilm. Genre og filmfortællingens 
udvikling i historisk perspektiv, klippeteori, metoder, ”regler”. 

Faget bedømmes gennemført/ikke gennemført. 

 

At skabe kendskab til filmklip som 
kunstart og håndværk. 
At løfte elevens standard i redigering 
igennem forståelse af filmsprogets 
"grammatik" 
 

 
Varighed: 1,0 uge 

  

Valgfri uddannelsesspecifikke fag 

Kamera 
og 
belysning 
3 

02210 

 

Specialet fokusere på undervisning i ”state of the art” kamera og lys 
teknologi. Undervisningen er delvist henlagt til kamera og lys 
udlejnings studier, hvor eleven får mulighed for at træne med det 
sidste nye udstyr. Teoriundervisning som overbygning til HF4´s 
obligatoriske undervisning, som retter sig mod eleven der ønsker at 
vide mere og udfordre sig selv 

Eleverne undervises som udgangspunkt på ekspertniveau, men kan 
også bedømmes på avanceret niveau. UVM mål er de samme, graden 
af kompleksitet udgør forskellen på de to niveauer. 

Eleven bedømmes ud fra 7trins skalaen 

 
Eleven kan selvstændigt anvende 
professionelle videokameraer  
og professionelt belysningsudstyr  
med tilbehør 

  Eleven kan foretage bevidste  
dispositioner af kameraposition,  
bevægelse og beskæring samt  
lyssætte locations og studie med  
henblik på billedmæssige udtryk  
af høj teknisk og fortællemæssig  
kvalitet 
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  Eleven har kendskab til set-up  
procedurer og justeringspara- 
metre på professionelle video- 
kameraer og vælge belysning til  
opnåelse af en given stemning 

  Eleven kan, under hensyntagen til rationelt produk          
af en given opgave 

 

Varighed 2 uger 

 

Lyd 3 

02211 

Specialet fokusere på undervisning i film- og TV-lyd lyd på højeste 
niveau. Eleverne får mulighed for at afprøve optageteknikker i 
praktiske øvelser for at skærpe forståelsen for mikrofonvalg og 
placering. Øvelser i multitrack musik miks i DAW software. Teori om 
outboard og plugins til bearbejdning af lyd. Eleverne får også mulighed 
for at arbejde med lydsiden på et af deres tidligere film- eller TV-
projekter som de ønsker at forbedre. Eleverne bliver evalueret 
formativt 

Eleverne undervises som udgangspunkt på ekspertniveau, men kan 
også bedømmes som på avanceret niveau. UVM mål er de samme, 
graden af kompleksitet udgør forskellen  

 

Eleven bedømmes ud fra 7trins skalaen 

 

 
  Eleven har kendskab til udstyr  

og software til digital lydbearbejd- 
ning og kunne udnytte flerspors- 
teknik til fremstilling af en komplet      

  Eleven kan gennemføre lydoptag- 
elser og udføre lydbearbejdning  
under anvendelse af relevant  
hard- og software til equalizering,  
komprimering, limitering,  
stereomatricering, støjreduktion  
og efterbehandling under  
overholdelse af branchens normer 
 og standarder 

 
 

Varighed 2 uger 
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Hovedforløb 5, - Svendeprøvemodulet: 

 

Fag Læringsmål UVM mål 

Pr
od

uk
tio

ns
te

kn
ik

  
(F

ag
 n

r. 
22

07
) 

Faget bruges til undervisning i, produktion af og gennemførsel af 
svendeprøven. 
Eleverne undervises som udgangspunkt på ekspertniveau, men kan 
også bedømmes som på avanceret niveau. UVM mål er de samme, 
graden af kompleksitet udgør forskellen. 
 
Selve svendeprøven bestående af den skriftlige prøve, portfolio og en 
fri fagopgave i form af en produktion med en varighed på mindst 3 
minutter og højst 15 minutter. 
 
Eksaminationsgrundlaget er den stillede skriftlige prøve, den stillede 
praktiske opgave og elevens port-folio.  
Bedømmelsesgrundlaget er elevens praktiske præstation, elevens 
skriftlige præstation og elevens mundtlige præstation. 
 
 
Forløbet tilrettelægges så eleverne har 15 fortløbende dage til 
produktionen af den fri fagopgave.  
 
 
 
 

1 Eleven kan, med udgangspunkt i et 
givet oplæg, selvstændigt og kreativt 
arbejde med ideudvikling, research og 
planlægning af et produktionsforløb, 
herunder medvirke ved fremskaffelse af 
udstyr, tilladelser, rekvisitter og 
medvirkende 
 
2 Eleven kan udføre de inden for 
specialet beskrevne arbejdsdiscipliner 
vedrørende kamera, belysnings, lyd og 
redigeringsarbejde under hensyntagen 
til branchens gældende normer og 
standarder 
 
3 Eleven kender fortælletekniske 
værktøjer og kan anvende sådanne 
under praktisk produktion 

Varighed: 5,0 uger 
 

Prøven, der afholdes som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, stilles i samråd med det faglige udvalg og 
tilrettelægges således: 
1) Prøven består af en individuel skriftlig opgave, en mundtlig prøve samt en praktisk opgave med individuel bedømmelse. 
2) Den individuelle skriftlige opgave løses inden for en varighed af 4 timer og skal omfatte emnerne kameraarbejde, belysning, 
lydarbejde, redigering, efterbehandling af billed- og lydoptagelse, produktionstilrettelæggelse og audiovisuelle udtryk. Eleven 
skal udarbejde en selvstændig løsning på opgaven. Opgaveløsningen bedømmes af en eksaminator (lærer) og to censorer 
(skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. 
3) Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i elevens portfolio, der udgøres af elevens indsamlede arbejder gennem hele 
uddannelsesforløbet, og har en varighed på 45 minutter inklusive votering. Prøven gennemføres af en lærer og to censorer 
(skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve. 
4) Den praktiske opgave består af en fri fagopgave i form af en produktion og har en varighed på mindst 3 minutter og højst 15 
minutter. Eleverne har 15 fortløbende arbejdsdage til den praktiske opgave. Eleverne bliver eksamineret mundtligt i opgaven. 
Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen. Ved gruppeeksamen bedømmes 
gruppedeltagerne individuelt. Opgaven bedømmes af en eksaminator (lærer) og indtil fire censorer (skuemestre) udpeget af 
det faglige udvalg. Censorerne er til stede under den mundtlige eksamen, inklusive voteringen. 
5) Ved bedømmelsen giver læreren og censorerne i forening én karakter for hver af de tre prøver, henholdsvis den skriftlige 
opgave, den mundtlige eksamination over portfolio og den frie, praktiske projektopgave. Den endelige karakter fremkommer 
som et gennemsnit af de tre afgivne karakterer. 
6) Prøven er bestået, når eleven har opnået beståkarakter for den skriftlige opgave, for den praktiske opgave samt for den 
mundtlige prøve over portfolio. 

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle fag i hovedforløbet. 
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Det faglige udvalg udsteder et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetencer inden for 
uddannelsen. 

 

 


	Trin 1 - Film – og tv-assistent

