
15 minutter om
● Undersøgelse
● Videoprojekt
● Rekruttering til filmcrew



Kort om os



Hvad ville vi undersøge?
Hvordan kan folkeskoler styrke deres kommunikation, 
så forældre bliver klædt på til skolevalg og skolestart for deres børn?

• Er der et behov for bedre kommunikation, og hvordan kan denne formidles?
• Video? og hvis ja, hvordan?
• Metode: fokusgrupper



Det viste undersøgelsen
• Video er et stærkt medie til at formidle kultur og værdier
• Værdier må aldrig bare være fine ord og floskler. De skal vises med konkrete eksempler fra hverdagen
• Vi skal møde både leder, lærere, elever og forældre





Koncept
● Præsentation af La Cours. Klæd forældre på inden skolestart

● Hvad er I for en skole, hvad står I for, hvad lægger I vægt på i undervisningen og i den pædagogiske tilgang? 

● Videoen belyser de 3 emner, som fokusgruppedeltagerne synes er vigtigst at få svar på 

 



Opbygning
Intro speak  
Vi har spurgt forældre til elever på Skolen på La Cours Vej, hvilke spørgsmål de havde inden skolestart. 
Der var 3 spørgsmål, som var særligt vigtige for dem alle. Vi vil gerne give dem nogle svar, og vi tænkte du måske ville lytte med? 

1. Hvad er skolens værdier, og hvordan arbejder I med dem i hverdagen?
● Irene svarer  
● Lærer svarer 
● Forældre til elev svarer på, hvordan de mærker det i dagligdagen

2. Hvordan er undervisningen? 
● Lærer svarer  
● Elever svarer (indskoling og mellemtrin)

3. Hvad gør I for at skabe trivsel?
● Irene udtaler sig
● Lærer udtaler sig
● Elever fortæller, hvordan de oplever det i hverdagen

Outro speak
Vi håber, du er blevet klogere på os på Skolen på La Cours Vej. Har du lyst til at vide mere, så kig forbi.

 



Optagelser
● Interview med Irene, skolelærere, forælder, elev fra indskoling og mellemtrin
● Scener, der illustrerer budskaber og værdier med konkrete eksempler

 



Hvem vil med på holdet?
• Og hjælpe med at: 

○ Finde de de spændende eksempler fra hverdagen
○ Finde medvirkende
○ Finde gode lokationer
○ Finde optagedatoer
○ Indhente tilladelser

• Tidsforbrug
○ Indledende planlægningsmøde
○ Casting
○ 2 optagedage
○ +

 

● Vi står for
○ Lave færdig drejebog ud fra dialog med jer
○ Interviews og instruktion
○ Filmning, redigering ...



filmspor.dk/lacours

https://www.filmspor.dk/lacours/

