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Opgave
Opgaven var at filme et åbent hus-arrangement ved 
VVS-afdelingen på Herningsholms erhvervsskole. 
Bagefter skulle vi lave og redigere 9 små videoer 
af ca. 1 min. varighed til de forsk. stande der var på 
arrangementet. Første video der skulle være klar, 
handlede om åbent hus-arrangementet. De øvrige 
videoer var de forsk. stande med leverandører.

Formålet var at markedsføre uddannelsen og skolen, 
og derved lokke flere unge til uddannelsen.

Opgavefordeling
Vi var en gruppe på fire, som stod for at filme og 
redigere videoerne. Vi fordelte ansvaret mellem os. 
På optagelsesdagen, havde vi flere kameraer med. 
To personer stod for at filme i forskellige vinkler, én 
tog billeder, og én sørgede for at interviewe folk og 
holde styr på noter.

Til videoredigeringen fordelte vi de forskellige stan-
de på tre af os, mens den fjerde stod for musikken og 
for at lave after effect på videoerne. Dette valgte vi 
for at optimere vores arbejdsproces, for at opnå det 
bedste resultat.

Link til videoen
http://sn-mediegrafiker.dk/h3/
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Arbejdsproces
Inden optagelsesdagen, var vi ude og besøge kun-
den og deres afdeling, så vi kunne begynde plan-
lægningen, og forventningsafstemme med dem. Vi 
vidste ikke på forhånd hvad der præcist skulle fore-
gå på åbent hus dagen, så vi kunne ikke planlægge 
så meget andet end hvilke stande vi skulle filme, og 
forsøge at få så meget video og billeder som muligt. 
I redigeringsfasen satte vi fokus på at klipningen 
passede til musikken.

Kundekontakt
Vi har delt ansvaret for kundekontakten, og alle har 
været med til kundemøderne. I redigeringsprocessen 
foregik kontakten med kunden primært over mail.

Ønsker & krav
Kunderne ønskede at vise uddannelsen frem og vise 
de mange forskellige arbejdsopgaver. 

De ønskede også at der skulle se ud til at være man-
ge mennesker og at der var et godt beat/dynamik i 
musikken, så videoerne virkede spændende.

Workflow
Arbejdsprocessen på 
opgaven kort fortalt

Overlevering
Det endelige 

produkt sendes til 
kunden

Modtagelse
Kontakt til kun-
den, og aftale 

møde

Research
Gennemgang af 

bl.a. tjekliste til vi-
deo optagelser

Kundebesøg
Planlægning af 

optagelser & rund-
visning i afd.

Optagelses dag
Filme, tage billeder 

& interviewe

Lave video
Opg. fordeling, 

videoredigering 
og after effects

Korrektur
Video sendt til 

gennemgang hos 
kunden

Korrigere og 
kvalitetssikre

Rettelser af kun-
dens ønsker

Godkendelse
Åbent hus-videoen 

er klar til brug

Farvekode SD 
kort,  lave notesark 

med billeder af 
stande

Forberedelse
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Programvalg
Vi har brugt Premiere Pro til redigering af videoerne, 
og efterfølgende After Effects til effekter til intro og 
outtro.  Vi har valgt disse, da det er mere avanceret 
programmer med flere muligheder og kontrol, ift. fx 
Premiere Rush. Der er også flere eksporterings valg-
muligheder, hvilket er godt ift. hvilket medie kunden 
ønsker filmene vist.

Kvalitetsvurdering
Vi har fået lavet nogle gode og dynamiske videoer 
som levede op til kundens forventninger. Vi har fået 
feedback både fra kunden og arbejdskollegaer lø-
bende i processen, for at sikre det bedste resultat og 
at videoerne levede op til kundens forventninger. Så 
jeg godt tilfreds med resultatet.

Videoen blev eksporteret som H.264. (Mp4.) 
Preset: match source. 
Så den passer til YouTube.
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