
Hvad er Video-storytelling?

Video-storytelling handler i dette pilotprojekt om, at kunne lave god formidling ved hjælp af video. 
Det kræver forståelse for to dele:
1. At kunne optage video vha. f.eks. en iPhone, et kamera, eller en computer.
2. At være i stand til at formidle din undervisning kort, præcis og med kant - dvs. samspillet mellem det 

som siges og det som ses - lyd, billeder, tekster, animationer osv.

Det som alle deltagere får ud af dagen, er hands-on metoder til begge dele, så du kan blive en bedre 
video-storyteller i dit arbejde med eleverne på skolen. Der bliver desuden rig mulighed for at dele egne 
erfaringer og metoder med alle andre.

Vi tager udgangspunkt i “the flipped classroom” tankegangen, som 
inspiration til at arbejde med dette pilotprojekt. Læreren optager sin 
undervisning og sender den ud til eleverne, så de kan se lektionen i 
deres eget tempo enten alene eller sammen med andre. Når alle 
samles i klassen dagen efter, er der mulighed for at bruge mere tid på 
at arbejde med udfordringer, opgaver og egen læring.

Så hvis du vil udfordres og blive bedre til at arbejde med Video-
storytelling, så tilmeld dig her.

Tilmeldning og praktiske detaljer

Send en mail til Anne Merete Linde anmli@vejle.dk

På dagen vil vi veksle mellem oplæg om erfaringer, indsigter og en række hands-on workshops i at lave 
Video-storytelling i teams. Det bliver Henrik Good Hovgaard fra Future Navigator, der står for hele dagens 
program. Henrik er fremtidsforsker, tidligere lærer og Cand.it i Digital design og brænder for visualisering 
og storytelling. Han vil sørge for at I får en fantastisk dag, hvor alle bliver skarpere på videostorytelling.

Invitation til 
Pilotprojekt 

Video 
Storyteller

Vil du 
udfordres?

Arrangør: Skolen i Bevægelse
D. 12. September 2013

Spinderihallerne
kl. 9.00 - 15.00

Klik her for at se invitationen som video

Mvh Biljana Lozo - Skolen i bevægelse & Den Digtale skole
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