
Indsend jeres bud på årets bedste lejrskolevideo 
og deltag i konkurrencen om 5.000 kr til klassekassen

Årets Lejrskolevideo
Team Explorers 2019

Det bliver en god lejrskole!
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Lejerskolekonkurrence / #team-xplorers 

Brug #team-xplorers og #team-xplorers19 
når I deler indhold fra jeres lejrskole

Det bliver en god lejrskole!

Årets Lejrskolevideo – Team Explorers 2019 

Kære Klasselærer
I er inviteret til at deltage i Team Bornholms videokonkurrence om 5.000 kr. til klassekassen.

Alle skoleklasser, som rejser på lejrskole med Team Bornholm, har chancen for at deltage i 
konkurrencen, ved at producere årets bedste lejrskolevideo. 

Vær de mest eventyrlystne, nytænkende, talentfulde og underholdende Explorers, så kan I løbe af 
med sejren og de 5.000 kr. Udforsk Bornholm og alle de oplevelser, som en lejrskole har at byde 
på - og fang det på video. (Se opgavebeskrivelse på næste side).

Vi udvælger de 3 bedste videoer, for både forår og efterår, og kårer årets vinder i december 2019. 

Brug konkurrencen som led i undervisningen. Vi forestiller os, at konkurrencen kan 
relatere til flere af de fælles mål fra Undervisningsministeriet.

Vi glæder os til at modtage jeres bud på årets bedste lejrskolevideo.

Solskinshilsner fra
Team Bornholm

Camilla Dahl og Ditte Holst

Fælles mål fra Undervisningsministeriet (Info fra EMU)
Dansk
Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers 
udtryksformer. 

Bearbejdelsen af oplevelser og erfaringer skal i stigende grad støttes af analytisk virksomhed, der fører 
frem mod, at eleverne kan diskutere, reflektere og vurdere.
Genrearbejdet skal stå centralt, og eleverne skal arbejde med at kunne genkende, fortolke og 
reproducere de forskellige genrer både i de skriftlige, mundtlige og multimodale tekster.

IT og Medier 
Eleven som analyserende modtager
Eleven som målrettet og kreativ producent.
Eleven som ansvarlig deltager
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Opgavebeskrivelse 

Sådan gør I
I deltager i konkurrencen ved at indsende 1 video og 3-5 billeder, som er taget i forbindelse 
med jeres lejrskole på Bornholm. 

Hvad, synes I, er det bedste ved Bornholm? Vi vil se jeres fedeste oplevelser og hyggeligste 
øjeblikke. Vælg eventuelt mellem et, eller flere, af følgende temaer:

• Jeres lejrskole på Bornholm
• Jeres lejrskolested
• Den bornholmske natur
• En eller flere bornholmske seværdigheder
• Socialt samvær på jeres lejrskole
• Jeres tur til og fra Bornholm

Det er helt op til jer, hvordan I producerer videoen. I kan arbejde sammen som klasse, og 
producere en enkelt video i fællesskab, eller I kan arbejde i mindre grupper, hvorefter klassen i 
fællesskab udvælger den bedste video. Producerer I videoer så fantastiske, at I ikke kan vælge 
en frem for en anden, så send dem til os alligevel (dog max. 3 pr. klasse). 

OBS   Videoen skal optages i horisontalt format, da det giver den bedste kvalitet.  
Jeres video skal vare minimum 30 sekunder og maximalt 2 minutter.

Det skal I tænke over
•  Overvej hvilket formål videoen har, hvilken genre tilhører den? Hvilket budskab I vil 

komme med i videoen, hvilken stemning I vil skabe, hvilken historie I vil fortælle.
• Hvilke virkemidler skal den indeholde? Tale, tekst, musik?
• Få inspiration fra andre gode videoer, eksempelvis små reklamefilm.

Tips til videoproduktion
•  Videoen kan optages på mobiltelefon, kompaktkamera eller andet kamera.
•  I kan enten optage videoen som one-take eller klippe optagelser sammen til det færdige 

resultat. Videoen kan eksempelvis redigeres i iMovie (Apple) eller Videoshow (Android).
•  Vær opmærksom på eventuel baggrundsstøj, hvis der er tale i videoen.
•  Vær opmærksom på, at de fleste musiknumre er dækket af copyright, og må således 

ikke benyttes uden aftale med kunstneren. Læs mere om gratis musik til jeres video på 
filmlinjen.dk
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Deadline
Vi skal have modtaget jeres bidrag til konkurrencen senest den 15. oktober 2019.

Video og andet digitalt indhold fylder normalt mere, end man kan sende i en almindelig email. 

Derfor indsender I jeres bidrag ved hjælp af wetransfer.com til lejrskole@teambornholm.dk

Husk at skrive navnet på jeres skole OG klasse i mailen.

Videoen indsendes i formatet .MOV, .MP4 eller .AVI og billederne i PNG eller .JPG

Vi udvælger og præsenterer de tre bedste videoer fra foråret den 1. november 2019. De sendes 
viderere til årets finale, sammen med de tre bedste videoer fra forråret. Alle finalister bliver 
belønnet med en overraskelse.

Vi annoncerer den endelige vinder i december 2019.

Hvad gør I nu?
Når Team Bornholm har modtaget jeres bidrag, vil vi dele det på vores Youtube kanal. I vil 
modtage et link til netop jeres video pr. email, hvorefter I har mulighed for at dele dette link med 
jeres familie og venner. 

Vær opmærksom på, at der kan gå nogle uger, inden jeres video bliver uploadet til vores kanal.

Med i vores bedømmelse af jeres bidrag indgår:

•  Videoens indhold, kvalitet og underholdningsværdi
•  Views, og anden opmærksomhed, til videoen på Team Bornholms sociale medier
•  Fotobidraget i jeres indsendte materiale

OBS   Antal af views, og anden opmærksomhed, kan kun vurderes, hvis videoen bliver delt fra 
Team Bornholms egen kanal.

I skal være opmærksom på, at A/S Team Bornholm må bruge jeres film og billeder i 
forbindelse med markedsføring på Team Bornholms sociale medier, herunder Youtube, 

Facebook og Instagram, på Team Bornholms hjemmeside, samt i trykte medier. 


