
Program uge 13 for Foto

Mandag d.23/3
Kl. 8.00 - 10.00 Start med at planlægge og research omkring opgaven “Mad til Mine” 
Den opgave I allerede fik i fredags. Der kommer en skriftlig opgaveformulering 
senere her, den kommer også til at ligge på skolens hjemmesiden, som I selvfølgelig 
husker at tjekke i det hele taget :)
Kl. 9.00 Upload billede og tekst af hvad I er i gang med, alle fotoelever gør dette.
Kl.10.00 Vi mødes på zoom.nu. 
Godmorgen og forhåbentlig hej til Film.
Vi hører til jeres opgave idéer og hjælper hinanden. 
Jeg vil også gerne høre mere om de tutorials I har set i sidste uge, så I kan dele 
hvilke der er gode og til hvad. Det skal i poste på facebook senere.
Efter zoom.nu morgenmøde ringer jeg til jer alle sammen
Kl 14.00 eller når arbejdsdagen er slut, uploader I billede og tekst af hvad I har brugt 
dagen til.

Tirsdag d.24/3
Kl. 9.00 Upload billede og tekst af hvad I er i gang med.
Kl.10.00 Godmorgen via zoom.nu
I redigerer jeres madbilleder hele dagen og gør parat til gennemgang onsdag.
Kl.? Telefon opringninger til jer.
Kl. 14.00 eller når arbejdsdagen er slut, uploader I billede og tekst af hvad i har brugt 
dagen til.

Onsdag d.25/3
Kl. 9.00 Upload billede og tekst af hvad I er i gang med. Forberedelse til 
gennemgang, læg jeres billeder samlet i en mappe, lav billederne om til .jpg, tjek at 
alt fungerer og lav en kom te.
Kl.11.00 Gennemgang af madbilleder via zoom.nu
Efter gennemgang Præsentation af opgaven “Lys i mørket”

Torsdag d.26/3
8.00 - 10.00 Idéfase og planlægning af den nye opgave “Lys i mørket”
Kl. 9.00 Upload billede og tekst af din arbejdsproces.
Kl.10.00 Morgenmøde, vi hører om alle jeres idéer og tanker om opgaven.
Kl. ? Telefon opringninger til jer alle

Fredag d.27/3
Kl.8.00 - 10.00 Portfolie med opgaven “Mad til mine”
Kl. 10.00 Morgenmøde
Efter morgenmøde Arbejd med opgaven “Lys i mørket”
Telefon opringninger til jer

Næste uge…
Mandag d,30/3 og Tirsdag d.31/3
Program for ugen følger, men vi gør som vi plejer efter den nye verdensorden.
Mandag arbejder i færdig med “Lys i mørket” 
Tirsdag har vi gennemgang af opgaven kl.11.00



Hvis I har tid tilovers, skal I arbejde med portfolie om praktik, det korte I nåede. Jeg 
ved der er flere, som skal tilbage i praktik igen, så det her kan også være en opstart. 
Det bliver måske lidt en tynd kop te at lave portfolie over, men skriv om jeres 
overvejelser og alt det formelle og praktiske. Der er sikkert flere der har fået meget 
ud de tre dage.

Begge opgaver ligger som separate dokumenter under deres opgavenavn.


