Uddannelsesplan for TV
SYDs FTP-elever

Hovedforløb 1 på skolen i Viborg
15 uger ekskl. ferie og helligdage
Du får undervisning i grundlæggende kamera- og
videolære, lysets fysik, lyd og systemlære, optageteknik
og redigering. Vi arbejder med billedanalyse,
storytelling og basal dramaturgi samt klippeøvelser, lys,
framing og produktion. Forløbet indeholder også et
modul i informationsteknologi med en eksamen samt et
nyhedsmodul og en journalistworkshop, hvor en
nyhedsvært, som regel fra TV2 Danmark, er gæstelærer.

Efter hovedforløb 1 på TV SYD
Introdage: Du får 2 dage sammen med din elevvejleder til en kort oplæring i det tekniske udstyr, huset,
bilerne/fejlmelding af udstyr, brug af computer, husregler, Avid Newscutter, INews mm.
Evaluering af skoleforløb: Din elevvejleder vil se de ting i har lavet på skolen igennem, og sammen
tager I en snak om, hvad du kan og har brug for at lære fremadrettet. I vil sammen lave en fælles
uddannelsesplan, som passer til dine samt stationens behov.
Repetition: Efter hvert hovedforløb får du et passende antal følvagter, så du på bedste vis kommer
tilbage i rytmen på TV SYD.
Foto/redigering: Du starter i et kamera- og redigeringsforløb, herunder introduktion til udstyr og daglige
arbejdsgange. Du og fotografen vil sammen være en del af det daglige nyhedshold.
Det tilstræbes at det er samme fotograf, der fører dig gennem første del.
Redigering: Du får en gennemgående redigeringsoplæring i brug af Avid alt efter dine behov.
Det tilstræbes, at det er samme redigeringstekniker, der fører dig gennem dette forløb.
Lyd: Du vil få et lydkursus med en af vore dygtige lydfolk i huset. Du bliver lært op i at bruge de
mikrofoner, som vi har til rådighed i vores ENG-biler. Du får et lydredigeringskursus, så du får en
forståelse for det generelle lydarbejde, og lærer at arbejde med lyden som virkemiddel.
Efter din oplæring indgår du som elev i vagtplanen på lige fod med stationens øvrige teknikere.
Du vil primært fungere som nyhedsfotograf og redigeringstekniker, inden du skal tilbage på skolen.
Hvis du ikke føler dig klar til at komme ud på egen hånd, tager du fat i din elevvejleder eller din chef. Så
finder I sammen en løsning på, hvad der skal til, før du er klar. Det er vigtigt, at du føler dig tryg og godt
tilpas med de opgaver, du kommer ud på.

Hovedforløb 2 på skolen i Viborg
10 uger ekskl. ferie og helligdage
Vi går mere i dybden med systemlære, lys og
lyd, redigering og klippeæstetik. Du kommer til
at arbejde med visuel storytelling og med to
produktioner, hhv. en portrætudsendelse og en
studieproduktion. Herunder er der undervisning i
bevægemidler (grip), hvor vi arbejder med
skolens omfattende udstyr.

Efter hovedforløb 2 på TV SYD
Efter hovedforløb 2 skal du medbringe de
produktioner, som du har været en del af på skolen
på TV SYD, så du kan vise dem til din
elevvejleder. Det giver din elevvejleder mulighed
for at få et billede af, hvor du ligger rent fagligt.
Så vil I tage en snak om, hvordan det går, og hvad
du har brug for at lære fremadrettet. Du har her
muligheden for at komme med forslag til, hvad du
godt kunne tænke dig at videreudvikle dig inden
for.

Hvis din elevvejleder og din chef vurderer det, kan
der nu være mulighed for at blive lært op til:

- multitekniker/-lydafvikler
- AVIWEST live-fotograf
- lyssætning i studiet
- optagelser på DSLR-kamera
- trailer-fotograf og redigering
- bevægemidler

Hovedforløb 3 på skolen
10 uger ekskl. ferie og helligdage
Du får undervisning i reklameteori og -produktion – fra idé til færdig
reklamefilm. Den praktiske del går ud på at skabe en reklamefilm i et atelier eller et studie, hvor der
skabes et univers, som reklamen kan udspille sig i. Vi arbejder også med drama og dokumentar,
fortælleteknik og dramaproduktion samt anvendelse af musik i film, redigering og billedanalyse.
Efter hovedforløb 3 på TV SYD
Efter hovedforløb 3 skal du medbringe de produktioner, som du har været en del af på skolen, på TV
SYD, så du kan vise dem til din elevvejleder.
I løbet af den næste periode på TV SYD er der følgende oplæringsmuligheder, som dog skal aftales med
elevvejleder og chef:
Lyd:
Et kursus i stereolyd.
Lydafvikler:
Hvis lysten hos dig er til stede, og din elevvejleder og din chef vurderer det er det rigtige, vil der være
mulighed for at følge en ”Multitekniker” inde i lydafviklingen.
Du vil få mulighed for at blive lært op i følgende ting:
- SNG-oplæring/LIVE fotograf
- oplæring som VJ
- oplæring som fotograf/redigeringstekniker, hvor du arbejder for programafdelingen
Din vagtplan vil blive lavet ud fra, hvilke kompetencer du har tilegnet dig indtil nu.
Du vil stadigvæk overvejende blive vagtsat som fotograf og redigeringstekniker.

Hovedforløb 4 på skolen i Viborg
10 uger ekskl. ferie og helligdage
Her kan du vælge specialefag af hhv. 2 og 4 ugers
varighed. Derudover gennemfører vi et kursus i
erhvervsøkonomi og du får lejlighed til, via en fri
produktionsopgave, at afprøve den
produktionsform, som du skal til afgangseksamen i
på HF 5.
Efter hovedforløb 4 på TV SYD
Nu er du godt på vej i din uddannelse. Det er tid til,
at du får bygget de sidste ting på som du/vi synes,
du mangler at lære. I samarbejde med din
elevvejleder får I lavet en plan for, hvad der skal til
for, at du er klar til din svendeprøve. Lige som efter
de andre forløb skal du medbringe de produktioner,
som du har været en del af på skolen, på TV SYD
til evaluering.
Hvis din elevvejleder og din chef vurderer det, kan
der nu være mulighed for at blive lært op til:
- afviklingsproducer
- fotograf/redigeringstekniker (producere længere
programmer til TV SYD+)
- lydafvikling/multitekniker.
Når der mangler et års tid af uddannelsen, gør vi
status og ser på, om der er noget, du som elev
mangler at lære.

Hovedforløb 5 på skolen i Viborg
5 uger ekskl. ferie og helligdage
Dette forløb handler om afgangseksamen,
almindeligvis kaldet 'svendeprøven'. Her skal du
dels til en skriftlig prøve, dels en mundtlig
eksamen i din port folio – med ekstern censur og
endelig en mundtlig eksamen i en fri
produktionsopgave også med eksterne censur.
Efter hovedforløb 5 på TV SYD
Efter dit sidste hovedforløb samler vi op, og ser
hvor der er noget der skal rettes til og læres, og så
laver vi individuelle planer for den enkelte elev.

Elev-dage:
Alle FTP-eleverne på TV SYD har 10 elevdage om året, hvor I mødes sammen med jeres
elevvejleder. Her får I efterkritik på de indslag, som I har lavet i løbet af måneden. Der vil
også blive afholdt forskellige arrangementer som fx:
- besøg på TV2 – eller en af de andre TV2 Regioner
- en dag med lyssætning
- en dag med lyd
(optagelser - stereolyd – brug af de mikrofoner vi har i bilen, gerne med en udefra)
- en dag med redigering (gennemgang af Avid, color-grading og effekter)
- efterkritik af diverse programmer, som eleverne har lavet
- SNG-øvelse med brand og redning i live-sending
- videoaften/-dag hvor vi ser diverse programmer til inspiration
- efterkritik med en dygtig fotograf udefra
- IBC (TV Messe i Amsterdam)
- INews-kursus
Under hele din uddannelse kan du altid kontakte din elevvejleder eller din chef, hvis der er
nogle former for problemer, eller du bare har brug for en lille snak - det kan være om hvad
som helst.
Vi gør meget for, at vores elever trives og har det rigtigt godt på TV SYD, ud fra mottoet:
Glade elever er dygtige elever. Vi forventer til gengæld også, at I er her for at lære, for at
dygtiggøre jer, og at I bliver en del af den gode stemning, der er på TV SYD.
VELKOMMEN PÅ TV SYD

