
Rapport fra Sjællandske Mediers efteruddannelseskursus ”Video på smartphone”,  

afholdt 2.-3. februar 2016 

 

Kurset var et internt efteruddannelseskursus, som Sjællandske Medier afholdt i samarbejde med 

Danish Media med Jon Rytter som underviser. 

Deltagerne var journalister fra lokal-, regional- og centralredaktion. 

Formålet var at lære at optage video på smartphone, at redigere video på smartphone og pc samt at 

lære at uploade en video, så den kan anvendes på hjemmesider eller i andre sammenhænge. 

 

Programmet:  

Dag 1 

 

2. februar 2016 

Sjællandske Medier – Video med smartphone 

 

Underviser: Jon Rytter, Danish Media ApS 

 

09:00 - 09:45 Velkomst.  

Kamera 1 – basis 

 

09:45 – 10:15 Øvelse 1 – Talking heads 

 
 

10:15 – 11:00 Kamera 2 

Avanceret betjening + lyd og lys 

 

11:00 – 11:30  Gennemgang af øvelse 1  

11:30 – 12:00 Øvelse 2 – brug det lys der er 

 

 

12:00 – 12:30 Frokost  

12:30 – 13:15 Sekvenser   

13:15 – 14:00 Øvelse 3 – filme sekvens / dækbilleder 

 

 

14:00 – 14:15 Kaffepause  

14:15 – 14:45 Klip med iMovie eller KineMaster  

14:45  - 15:30 Øvelse 4 -  klippe en sekvens på egen hånd    

15:30 – 16:00 Gennemgang øvelse 4, afrunding  

 



 

Dag 2 

 

3. februar 2016 

Sjællandske Medier – Video med smartphone 

 

Underviser: Jon Rytter, Danish Media ApS 

 

09:00 - 09:45 Online video – Hvad er det ?  

09:45 – 10.15 Klip med iMovie eller KineMaster - avanceret  

10:15 – 11:30 Øvelse 5 

Klippe et indslag med interview og dækbilleder 

 

 

11:30 – 12:00 Integration med Provector 

 

 

12:00 -  12:30 Frokost  

12:30 – 13:00 Gennemgå øvelse 5  

13:00 – 13:30 Premiere Elements gennemgang  

13:30 – 14:30 Øvelse 6 

Overføre materiale til Premiere Elements + 

Klippe og aflevere til Provector 

 

14:30 – 14:45 Kaffepause  

14:45 – 15:30 Gennemgå øvelse 6  

15:30 – 16:00 Spørgsmål og afrunding.  

 

Evaluering 

Kurset blev gennemført i egne lokaler, hvor virksomhedens øvrige ansatte velvilligt lod sig filme i 

gang med dagens arbejde.  

Det gav kursisterne et bredt og realistisk materiale at arbejde med, og det gav en god stemning i 

huset, at alle afdelinger var involveret i et fælles projekt. 

Der var også mulighed for at lave øvelser i gadebilledet og i nærliggende forretninger, hvilket 

enkelte benyttede sig af. 

Ved kursets slutning etablerede deltagerne en lukket facebookgruppe, hvor de deler videoer, de 

efterfølgende har optaget, kommenterer på hinandens videoer og deler erfaringer og gode råd. Der 

er ganske godt gang i denne side. 

 

Kursusdeltagerne har efterfølgende udfyldt et evalueringsskema. 



Heraf fremgår det, at langt de fleste var tilfredse med kursets niveau, fandt at omfanget og antallet 

af øvelser var passende, og at de fik en god introduktion til redigeringsprogrammerne iMovie og 

KineMaster. 

Til gengæld var begejstringen over indføringen i Premiere Elements, redigeringsprogram på PC, til 

at overskue. Folk følte generelt, at der var afsat for kort tid til denne disciplin. Nogle at det er et 

overflødigt program, da de hellere bare vil bruge telefonen. 

Vi ved fra de fotografer og journalister, der allerede laver video til SJMs hjemmeside sn.dk, at de er 

meget glade for Premiere Elements, og enkelte kursister er da også begyndt at bruge programmet 

efterfølgende. 

Konklusionen er derfor, at vi ved evt. gentagelse af kurset formentlig vil nøjes med at præsentere 

Premiere Elements som en mulighed for at redigere på PC og så nøjes med at undervise dem i det, 

der vender tilbage og gerne vil lære at bruge det program. 

Enkelte fandt at niveauet blandt kursisterne var for forskelligt, men interessant nok, er det nogle af 

dem, der følte sig mindst påklædt til at lave video, der i dag boltrer sig mest med telefonen som 

videokamera. 

Helt overordnet var kurset en succes, hvor nye færdigheder blev lært, og hvor der blev etableret 

kontakt mellem medarbejdere, der normalt ikke har meget at gøre med hinanden. De lærer nu videre 

af hinanden og støtter hinanden. 

 

Fire videoer, der blev til under kurset: 

http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35041 – Malene Blomster 

 

 

 

Links til eksempler på videoer, der efterfølgende er produceret af kursisterne: 

http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35015 - Gregoriansk aftensang 

http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35163 – Tilfredshed efter basketsejr 

http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35190 – Det er en sport at smage på øl 

http://sn.dk/Sport-FAA/79ers-bankede-Bakken/artikel/552193 

http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35294 – Backkamp i FCNordsjæland 

http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35225 – Værnepligtige budt velkommen 

http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35041
http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35015
http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35163
http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35190
http://sn.dk/Sport-FAA/79ers-bankede-Bakken/artikel/552193
http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35294
http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35225


http://sn.dk/tvsndk/?tagsid=2113&v=35287 – RUC udvider talentprogram for sprognørder 

 

 

Ringsted 29.2.16 

 

Bente Johannessen 

Kontaktoplysninger: bente.johannessen@sn.dk, tel. 8842 0360, mob. 2921 12 80 
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