
Beskrivelse af CPs filmkonkurrence 
Filmkonkurrence i Company Programme. 
Det er i dette skoleår 2015-2016 muligt at tilmelde sit hold til at deltage i en Company Programme filmkonkurrence. 
 
 
Filmene skal fungere som en video-dagbog’, hvor eleverne dokumenterer deres Company Programme-forløb fra 
start til slut og samtidig reflekterer over, hvad de har lært af at være med.  
 
Hvad kan man vinde? 
Den bedste film vinder præmien på 2000 kr. til teamet.  2. og 3.-pladsen modtager biografbilletter. Desuden vil top 3 
filmene blive lagt på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside. Det er Fonden for Entreprenørskab, der vurderer de 
indsendte bidrag og finder vinder + nr. 2 og 3. 
 
 
 
Filmen skal opfylde følgende kriterier: 
Filmen skal være max. 3 min. lang 
 
Der lægges en eller to lydfiler (som Fonden for Entreprenørskab har rettighederne til) tilgængelig på hjemmesiden, 
som er det eneste musikspor, der må anvendes i filmene. Derudover lægger FFE også et Company programme- logo 
på hjemmesiden til brug i filmen. 
 
Filmen skal indeholde og dermed illustrere: 

- Startskilt: Company Programme-logo, teamnavn, skoleår, skolenavn 
- Idéudviklingen 
- Illustration af teamets idé 
- Besøg hos eksterne virksomheder/samarbejdspartnere (det kan være et klip/billede af deres bygning) 
- Aktiviteter/undervisning i klassen relateret til Company Programme 
- Deltagelse i Danish Entrepreneurship Award 
- Deltagelse i regionale konkurrencer 
- Evt. deltagelse i nationale arrangementer/konkurrencer 
- Hvad der gik godt? Hvad der ikke gik godt? (teamets reflektioner) 
- Reflektioner over, hvad teamet har lært af at deltage i Company Programme 

 
 
Vi opfordrer eleverne til at bruge deres mobiltelefoner til at filme med.  
 
 
Hvordan deltager man? 
Eleverne tilmelder deres team filmkonkurrencen (tilmeldingsmulighed via ”MinSide” følger snarest). Der er en 
begrænsning på 50 deltagende teams. 
Fonden for Entreprenørskab overtager rettighederne til filmen. Når eleverne aflevere filmen, skal de udfylde og 
underskrive et dokument, hvor rettighederne overdrages til Fonden for Entreprenørskab. Det sker via programmet 
We Transfer. 
 
 
 



Tidslinje: 
 
  
August/september  
tilmelding til konkurrencen 
  Eleverne filmer klip 
  til deres endelig film   Medio Maj  
      Indsend via We Transfer 
 

    Eleverne klipper og redigerer deres film 

 

Spørgsmål? 

Kontakt projektleder Pernille Rasmussen (pernille@ffe-ye.dk) eller projektleder Mette Meulengracht Jensen 
(mettem@ffe-ye.dk) ved spørgsmål til filmkonkurrencen.  
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