
 

Videopræsentation til 

praktikpladsansøgningen 

Aktivitetseksempel med udgangspunkt i  video om praktikpladssøgning på 

personvognsmekanikeruddannelsen.  

Link til videoen fra det digitale gæstelærerforløb  

I videoen fortæller Mads, Magnus og Søren om gode ting at være opmærksom på, når man er til samtale 

hos en potentiel arbejdsgiver. F.eks fortæller Søren om, hvad han kigger efter i en ansøgning, og Mads og 

Magnus fortæller, hvordan de har forberedt sig til samtalen. 

Du skal nu, gerne med hjælp fra din arbejdsgruppe, lave en kort introduktionsvideo, som du kan vedhæfte i 

din egen lærepladsansøgning.  

Indholdskriterier for videoen 
Du kan først tage stilling til alle de gode ting Søren, Mads og Magnus nævner. Inden videooptagelsen skal 

du notere, hvad du gerne vil fremhæve om dig selv. Lav eventuelt listen i punktform. 

Ud over at sige det rigtige, er det også vigtigt at gøre et godt indtryk. Forslag til overvejelse:  

Forberede: 

 Rent tøj, gerne arbejdstøj 
 Tjekke at hænder/arme/ansigt er rent 
 .. 

Optagelse 

 Sid ret og/eller stå ordentligt 
 Tal tydeligt og direkte til kameraet 
 Tag hue/kasket af, så ansigtsmimik kan aflæses 

Kvalitetskriterier for videoen 
Det er vigtigt, at man både kan se og høre dig på videoen: 

 Undgå baggrundsstøj som f.eks radio og værktøj 
 Godt lys, så du fremstår tydeligt på videoen (undgå modlys) 
 At videoen ikke ryster, brug eventuelt stativ, eller støt kamera/telefon op af noget 

Feedback 
Når du og din arbejdsgruppe er færdige med jeres videoer, er det vigtigt at gennemse dem, og sikre de er 

gode og overholder både det planlagte indhold og kvalitetskravene. husk også at komme med forslag til, 

hvordan dine kammeraters videoer kunne blive bedre. (Det kan være at der skal optages nye videoer efter 

feedback-runden.) Feedbackforslag: 

 Holdes kroppen rank, med blikket rettet mod kameraet? 

 Er det tydeligt at høre, hvad der bliver sagt? 

 Er der nok informationer i videoen til at en mester kan danne sig et billede af ansøgers kvalifikationer? 

https://emu.dk/eud/corona-gode-raad-til-undervisning/videoer-til-personvognsmekanikeruddannelsen
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