
Den kulturelle skolesekken i Skedsmo 
Film 4. trinn skoleåret 2017/2018 

 

Se informasjon på http://skedsmo.ksys.no 
 

INSPIRASJONSVERKSTED I FILM 
Lokalt tilbud fra DKS Skedsmo  

 
Hva er forskjellen på dokumentarfilm og fiksjonsfilm? Hvordan bruke iPad/mobil til å lage ordentlig 
film? Hvor kommer idéen fra, og hvordan blir det film? Hva må man tenke på når man filmer, klipper 
og publiserer materiale med andre medvirkende? Hvordan kan ulike klippeteknikker styre det vi vil 
fortelle? Hvordan kan vi bruke intervju under filming? 
 
Våren 2016 fikk 4. trinn i Skedsmo tilbud om et lokalt filmverksted for første gang. Tilbudet ble 
evaluert av skolene, og vi har gleden av å videreføre det i en noe tilpasset versjon for skoleåret 
2017/2018. Tilbudet gis i samarbeid med dokumentarfilmskaper Anita Rehoff Larsen, som kommer 
til skolene og gir hver klasse et inspirasjonsverksted i film (halvdagsverksted). I forkant av 
besøket får skolene tilsendt et ressurshefte med forslag til forarbeid, der bruken av intervju vil 
være en sentral del. Elevene vil benytte ulike opptaks- og redigeringsteknikker, og få prøve seg på 
å lage en minidokumentar. Vi håper verkstedarbeidet kan inspirere elever og lærere til å bruke de 
samme metodene i videre skolearbeid, f.eks. gjennom å lage korte filmpresentasjoner om temaer 
de har på skolen.    
 
Om formidler/filmskaper 
Anita Rehoff Larsen er født og oppvokst på 
Skedsmokorset og bosatt i Lillestrøm. Hun er 
utdannet i filmproduksjon fra England. Anita har 
siden begynnelsen hatt fokus på filmfortellinger 
for barn og unge og debuterte som regissør med 
dokumentarfilmene Storesøster og 1. klassingene. 
Begge ble vist på internasjonale filmfestivaler og 
sistnevnte ble vist mange år på NRK i forbindelse 
med skolestart. Anita jobber nå som produsent og 
er medeier av produksjonsselskapet Sant & Usant. 
Hun har produsert filmer som blant annet den 
Amandanominerte Til ungdommen,  
Gullrutenominerte Jeg er Kuba og filmene Varicella 
og Dans for livet som hver har vunnet ti 
barnefilmpriser. 
 
Praktisk informasjon 
Tilbudet gis til alle elever på 4. trinn i mars og april (uke 10,11, 12, 15, 16 og 17) 2018. Turnéplan med 
dato for hver skole blir lagt høsten 2017, og lagt ut på ksys. Klassen må ha tilgang på iPad under 
verkstedet (to eller tre elever kan dele). Torsdag 1. februar inviteres alle kontaktlærere til et 
lærerkurs fra kl. 14.30 til 16.00. Egen invitasjon/påmeldingsinformasjon blir sendt til skolene.  Se 
ksys for mer informasjon: http://skedsmo.ksys.no/produksjon/1042018  

Vi håper dere får glede av tilbudet! 

Vennlig hilsen 
Trude S. Bjerkeseth, DKS Skedsmo 

trubjer@skedsmo.kommune.no 
tlf. 66 93 81 34 
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