
Felles bokpratvideo for Nordland – oppskrift:  
 

Fellesdokument med oversikt over planlagte videoer: 
https://docs.google.com/document/d/1ZIBeZCsByNhUdW5EDQahXAE1nFpL6rQlvWWCL3K9ADs/edit

?usp=sharing  

- Alle kan redigere i dette dokumentet, og du fyller inn navn, bibliotek og titler på bøker innen 
torsdag 28/4 kl. 12.00.  

- For at det skal bli nok filmer er det fint og ønskelig at alle bidragsytere lager to filmer, en for 
småtrinnet og en for mellomtrinnet. Dette kan justeres hvis man ser at det fylles bra opp på 
både små- og melllomtrinn.  

- Forfatteren av Sommerlesfortellingen, Mari Moen Holsve, skal også bidra med en filmsnutt, 
og denne skal klippes inn mellom deres bidrag. Hun skal lage film etter samme lest om årets 
Sommerles-fortelling.   

 

Om filmer og innhold bokpresentasjoner:  
Fylkesbiblioteket har et ganske ok videoredigeringsprogram som kan brukes, nemlig Camtasia. 

Prosjektleder Veronica Mørch på fylkesbiblioteket har laget en kladd som er sendt ut på mail. På 

bakgrunn av denne og innspill fra Sommerlesadministratorene (per mail og i felles Skype-møte 28/4) 

er det laget en  oppskrift på gjennomføring. Den er delt opp i oppskrift på innhold i 

bokanbefalingene, og en oppskrift på filmteknisk gjennomføring:  

Oppskrift på innhold bokpresentasjon:  

- Samme start: hold boka inntil kameraet og zoom den sakte ut.  
- Samme introduksjon: Hei! Jeg heter xxx, og jeg jobber med Sommerles i xxx bibliotek.  
- Et forslag er å bruke Lesersørvismetodikken på presentasjonene. 

https://www.lesersorvis.no/.  Lesersørvisbrosjyrene på klassesett/gruppesett er på 
nettsidene våre: https://bibliotek.nfk.no/lesersorvisbrosjyrer-klasse-og-gruppesett/  

- Avslutte med positiv oppfordring, og se inn i kamera, og så zoome boka inn hel inntil 
kameraet igjen. Skaper flyt og gjør det lett å klippe sammen.  

- Personlig vri er positivt       
- Varighet: 1-1,5 min? Viktig at den ikke blir for lang. Veronica kan klippe ned ved behov.  
- Siste frist for å melde inn tittel og bidrag i fellesdokumentet eller på mail til Veronica er 

torsdag 30/4 kl. 10.00.  
 

Filmteknisk, enkel veiledning for selve filmingen:  
- Bruk ipad, telefon eller det du måtte ha.  
- Best med liggende film.  
- Bruk gjerne en mikrofon / vanlig høretelefon). Har du ikke så viser erfaring at det funker uten 

også, men da må det være helt stille rundt.  
- Pass på at det er nok lys, dagslys funker utmerket. Da  ser alt med en gang mye bedre ut. Og 

filmkvaliteten blir bedre.  
- Er filen for stor for å sende per mail så kan du bruke We Transfer. Veldig kjapt og enkel 

deling, last opp der, og fyll inn e-postadresse til og fra, så kan den som får eposten laste ned 
derfra. 

- Absolutt siste frist for å sende film til Veronica: fredag 8. mai klokka 13.00 (men helst så fort 
du får til).  

https://docs.google.com/document/d/1ZIBeZCsByNhUdW5EDQahXAE1nFpL6rQlvWWCL3K9ADs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZIBeZCsByNhUdW5EDQahXAE1nFpL6rQlvWWCL3K9ADs/edit?usp=sharing
https://www.lesersorvis.no/
https://bibliotek.nfk.no/lesersorvisbrosjyrer-klasse-og-gruppesett/
https://wetransfer.com/


- Veronica klipper filmene sammen, så redigering trenger man ikke å tenke på. Publiseres på 
Youtube først og fremst, men kan også se på annen fornuftig publisering og bruk underveis.  
 

Viktige frister:  

 

30 april klokka 13.00: Fylle inn navn og titler på fellesdokumentet.  

8. mai klokka 13.00: Ha sendt film til Veronica, og så er målet ferdige filmer den 15. mai.   
 

 

Annet:  
Blir det nok bidrag fra dere kan det lages flere filmer i flere varianter og kategorier da det er veldig 

positivt med små filmer som kan brukes gjennom sommeren, så vi håper på god oppslutning!  Blir det 

et godt utvalg kan man lage flere varianter som kan tilpasses forskjellig bruk, og så kan man lage flere 

etter hvert eventuelt. Disse filmene er kun presentasjoner av bøker først og fremst, og et tillegg til de 

filmene som kommer fra Snuti.  

 

Lykke til! Og ikke nøl med å ta kontakt hvis det er noe!        

 

 

 


