
DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN LÆRLING

Det kræver kun tre ting:

• En godkendelse af virksomheden som  
oplæringsvirksomhed. Ansøg med det 
samme på iu.dk 

• En uddannelsesaftale mellem virksom heden 
og lærlingen

• En uddannelsesplan, der laves sammen 
med erhvervsskolen, og som beskriver, hvad 
lærlingen skal lære

Søg og find en lærling på lærepladsen.dk

HVAD MED DET ØKONOMISKE?

Virksomheden betaler overenskomstfastsat 
lærlingeløn og modtager refusion, når 
lærlingen er på skoleophold. 

Spørgsmål om løn og overenskomst kan I stille 
til jeres organisation.

FÅ MERE INFORMATION

I kan kontakte udbyderne af uddannelsens 
hovedforløb, som kan hjælpe med det 
praktiske:

Medieskolerne,
Viborg
Telefon: 86 67 50 55

NEXT Uddannelse
København
Telefon: 33 88 00 00

TEKNIKERELEV

TAG EN

 
HVAD KAN I BRUGE EN FILM- OG TV-PRODUKTIONSTEKNIKER TIL?

Film- og tv-produktionsteknikeren kan arbejde i et miljø, hvor der stilles 
store krav til omhyggelig planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af 
produktioner til film og tv.

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?

Film- og tv-produktionstekniker bliver uddannet i et samarbejde 
mellem skole og virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i 
virksomheden, som ansætter eleven.

Grundforløbet: Uddannelsen starter med et grundforløb på en 
erhvervsskole, hvor eleven lærer om:

• Kameraarbejde, belysning, lyd og redigering
• Produktionsudstyr, materialer og arbejdsrutiner
• Valg af passende digitale platforme til billedbehandling
• Æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for  

visuel kommunikation 
• Om teknikker omkring lys, lyd og klip bag film- og tv-produktioner

Hovedforløbet: Under hovedforløbet lærer eleven at: 

• Assistere ved arbejdsfunktioner vedrørende kamera-uplining, 
belysningsopgaver, grip-funktioner og produktionskoordinering

• Beherske planlægningsredskaber og kommunikere et planlagt 
audiovisuelt forløb til medarbejdere og udenforstående

• Sikre optimal teknisk kvalitet i relation til det påtænkte 
anvendelsesformål

• Analysere og forstå audiovisuelle udtryk i deres historiske og 
kulturelle kontekst

• Gennemføre planlægning, tilrettelæggelse, optagelse, bearbejdning 
og afvikling af produktioner kreativt og selvstændigt

• Medvirke ved udarbejdelsen af databaserede, integrerede 
medieprodukter

FILM- OG TV-PRODUKTIONS-

UDDANNELSENS FORLØB

Varighed:  
Uddannelsen varer typisk fire år og seks måneder, ekskl. 
grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 50 uger. 
Der kan ansøges om merit, og for personer over 25 år er 
varigheden kortere. Grundforløb Hovedforløb praktik Hovedforløb skole

Yderligere spørgsmål kan stilles til:

Industriens Uddannelser  
Mail: iu@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

Sådan er uddannelsen bygget op: 
(Figuren er vejledende)

http://iu.dk
http://lærepladsen.dk
https://iu.dk/
https://www.danskmetal.dk/
https://www.danskmetal.dk/
https://www.danskmetal.dk/
https://www.danskmetal.dk/
https://www.danskindustri.dk/
mailto:iu%40iu.dk?subject=Procesoperat%C3%B8r%20med%20speciale%20i%20pharma

