Guide: Sådan filmer du materiale til en Spot Et Job Code of Care film
Tak for at du vil være med til at sprede budskabet om, hvordan man konkret kan tage socialt ansvar.
Denne guide indeholder det, du skal bruge for at filme materialet, der kan blive en god og informativ
video om Småjob.
Gode råd når du filmer
•
•
•
•
•
•
•

Vend kameraet vandret. Film ikke i højformat.
Gå tæt på personen som interviewes – kun hoved og brystkasse med i billedet.
Sørg for at der ikke er andre lyde i rummet. Optag en stemmeprøve og lyt til optagelsen.
Tal højt og tydeligt.
Placer interviewpersonen i et godt lys. Gerne sidelys ved et vindue – ikke foran vinduet, da man bliver svær at
se.
Lav gerne flere takes og gør dem kortere og mere præcise i udtalelsen.
Lav gerne lidt dækbilleder af hænder, der arbejdet/rummet/virksomheden/selve arbejdet eller lignende der
kan klippes ind i interviewet. Her kan du give et indtryk af din virksomhed og give fortællingen liv.

Send filmoptagelserne på wetransfer.com eller lignende til kommunikationsmedarbejder nadia@codeofcare.dk.
Hun klipper herefter filmen sammen. Skriv gerne navne og titel på personerne i dine optagelser.
---------------------------Drejebog for optagelserne, når du filmer:
1. Introduktion til virksomhedsleder og småjob
Motiv: Virksomhedsleder stående ved virksomheden/ i produktionen/ på kontoret/ ved varebilen eller lignende. Gå
tæt på.
Forslag til det, der siges som svar på spørgsmålet: Hvorfor valgte du at tage en småjobber ind og hvad laver
vedkommende?
Jeg har travlt i mit firma. Har du også det i dit? Så se om du har opgaver til et småjob.
Her i (din virksomheds navn) har vi fået hjælp til at (rengøre bilerne, rydde op på lageret – fortæl om
arbejdsopgaverne i det småjob, du har skabt) – og så mødte vi (indsæt din småjob-medarbejders navn). En
mand/kvinde der giver den gør det så godt hos os. (Sæt ord på deres
arbejdsindsats og tilgang til arbejdet)
2. Vi møder småjobberen
Motiv: Småjob-medarbejderen. Gerne i det miljø, hvor arbejdet
foregår.
Forslag til det, der siges, som svar på spørgsmålet: Hvad betyder det
for dig at have jobbet her?
- Jo, det er så godt at komme på arbejde her og mærke at der er brug
for mig. Så jeg gør mit bedste. Det bedste er XXX.
3. Virksomhedsleder og småjobber i opfordring
Motiv: Småjob-medarbejder og virksomhedsleder står sammen. Til
sidst giver de highfive, vinker eller laver ”albue”. En eller anden
bevægelse med god stemning.
Forslag til det, der siges, som svar på spørgsmålet: Hvad er jeres
opfordring til andre, der overvejer at tage en småjobber ind?
- Mon ikke også du har så travlt, at du skal have en småjobber ansat
til at tage noget af det? Det giver god mening…for alle…og vi får løst
opgaverne af (Småjobbers navn) Socialt ansvar er et fælles ansvar.
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