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VELKOMMEN TIL ANIMOK SKOLEKONKURRENCE 2019
Vi glæder os allerede meget til at følge jer 
og til at se jeres endelig film. Så stort tak fordi 
I har lyst til at være med!

ANIMOK vil de næste kommende år have et 
særligt fokus på FN’s Verdensmål. Ikke kun 
her i skolekonkurrencen, men i alle de 
aktiviteter, som ANIMOK tilbyder dagtilbud 
og skoler i forbindelse med Viborg Animation 
Festival. 

Vi synes simpelthen ikke, at der findes noget 
bedre medie end animation til at fortælle nye 
historier og vinkler på, hvad FN’s Verdensmål 
er, og hvordan vi alle er en del af det.  

For animation er magisk. Vi kan trylle os om 
på den anden side af jorden, vi kan komme 
helt ind i maskineriet på en fabrik , dykke dybt 
ned i oceanerne eller bevæge os helt ind i 
kroppen på os selv, og finde ud af, hvordan 
vi fungerer. Med animation kan vi beskrive 
svære emne og vise store følelser. 

Alt sammen noget som I kan bruge, når I lige 
om lidt skal I gang med at lave jeres egen 
animationsfilm. 

I år har vi et særligt samarbejde med Verden 
Bedste Nyheder, som skal guide jer 
igennem FN’s Verdensmål, og inspirere jer til, 
hvordan I kan arbejde med verdensmålene 
ind i jeres skolefags faglighed. Vi sender et 
stort tak til Verden Bedste Nyheder!

I materialet her vil I kunne læse mere om 
Verdens Bedste Nyheder, om selve 
konkurrencen og dens regler, samt finde lidt 
inspiration om FN’s Verdensmål. 

Vi ønsker jer rigtig 
god fornøjelse 

med jeres filmproduktion!

 





Må vi præsentere...
VERDENS BEDSTE NYHEDER

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt 
medie, der året rundt laver konstruktiv 
journalistik og kampagner om fremskridt 
og løsninger på klodens udfordringer. 

Deres mål er at give danskerne et nuanceret 
verdensbillede og på den måde at skabe håb 
og motivation for handling. Verdensmålene 
danner rammen for al deres journalistik og 
kommunikation.



Årets tema for jeres film er...
OPFINDELSER TIL FREMTIDEN
Årets tema er et forsøg på at give børnene 
en stemme for, hvordan de ser fremtiden 
og hvilke ideer og løsninger de kunne 
have på nogle af de problematikker, 
som vi står med i dag. 

Er el-biler løsningen på de nuværende 
forurende benzin og diesel biler? Eller 
måske noget tredje? måske magnetiske 
biler, der svæver? 

Eller kan vi bruge fiskeskind til tøjproduk-
tion, som ellers bare bliver smidt ud?

Vi kan kigge ud i verden, og vi kan kigge 
på os selv. Alle steder kan vi blive bedre til 
at leve mere bæredygtigt for os selv og for 
vores natur. 

Årets tema er ikke tænkt som noget, der 
skal virke deprimerende eller dommedag-
sagtigt, men mere et forsøg på at vække 
børnenes fantasi og kreativitet. Ingen 
ideer og forestillinger er forkerte. Mange 
opfindelser er opfundet ved en 
tilfældighed under et forsøg på noget 
andet. 

Vær åben for ideer, vær undersøgende 
med børnene, og spørg kritisk ind til deres 
ideer. Alle ideer er gode, store som små, 
internationale som lokale. 

Tag udgangspunkt i FN’s Verdensmål, 
når I skal arbejde med “Opfindelserne til 
fremtiden”. Vælg evt. 1 eller 2 af målene 
ud, som de skal arbejde med. 





FN’S 17 VERDENSMÅL
I September 2015 skrev alle FN-landene 
under på det, der bliver kaldt for den mest 
ambitiøse plan for klodens udvikling 
nogensinde. Planen består af de såkaldte 
17 verdensmål og 169 delmål, som blandt 
andet skal hjælpe os med at afskaffe 
ekstrem fattigdom, bekæmpe ulighed og 
bremse klimaforandringerne inden 2030. 

Verdensmålene handler om, hvilken klode, 
vi gerne vil give videre til den næste 
generation, og derfor er det så vigtigt, at 
børn og unge er med til at finde på og
udvikle løsninger, der kan være med til at 
skabe positive forandringer i vores måde 
at leve på. 

Verdensmålene kan også ses som et 
udtryk for at ville styrke den globale 
bevidsthed og det globale ejerskab hos 
klodens befolkning. 

FN ønsker at skabe et globalt medansvar 
for den retning, som vi skal tage mod en 
bedre verden for alle. Vi skal engagere os 
i hinanden på tværs af lande, regioner og 
udviklingsniveuaer. Dermed er det lige 
så vigtigt, at vi selv i Danmark er med og 
hele tiden forbedrer os, også der, hvor vi i 
forvejen gør det godt. 

Verdensmålene er til for børnene og de 
unge, og allerede nu er mange børn og 
unge i hele verden ved at gøre verdens-
målene til deres og finde på kreative 
måder at løse problemer på.





KONKURRENCEREGLERNE
Hver klasse kan deltage med én film
Hvis klassen laver flere film, foreslår vi, at man laver en mini festival eller udvælgelse på egen 
skole/klasse, hvor der udvælges én film til ANIMOK.

Hvor lang må filmen være?
Filmen må max være 2 min. og inkludere en titel og rulletekst

Årets tema er...
“Opfindelser til fremtiden” og handler om, hvordan vi, som almindelige mennesker, børn som 
voksne, kan blive en del af FN’s 17 Verdensmål. 

Hvornår skal filmen afleveres?
Filmen skal være uploaded til Animok.dk senest d.11.september ved midnat. 

Materialer?
Jeres film skal være lavet af skrald. Hvordan eller hvilken form for skrald bestemmer I selv. Både 
baggrunde og karakterer kan være bygget op af skrald. Slip fantasien løs og se nye muligheder 
i skrald.

Lyd
Der skal være lyd på jeres film. Arbejd med lyd på 3 niveauer: Baggrundslyd/musik, rekvisitlyde 
og dialog/tale. Husk al lyd skal være creative commons. 



TIDSPLAN:

“Vi er den første generation, 
der kan afskaffe fattigdom, og 
den sidste, der kan forhindre de 
væreste konsekvenser af 
klimaforandringerne”

  - Ban Ki-moon, 
FN’s Generalsekretær, 2015

TORSDAG D.15. AUGUST
INTRO KURSUS FOR DELTAGENDE LÆRER & PÆDAGOGER

KONKURRENCEN ER I GANG UDE PÅ SKOLERNE.
Husk! At bestille konsulent-hjælp, hvis I har brug for det.

ONSDAG D.11. SEPTEMBER, MIDNAT
DEADLINE FOR UPLOAD AF FILM TIL ANIMOK.DK 

MANDAG D.23. SEPTEMBER
ANIMOK-DAGEN
Fejring af børnene og deres film 
med prisoverrækkelse og kreative workshops



Cases
SØSTRENE FRA BALI
Søstrene fra Bali, Melati og Isabel 
Wijsen, er på en mission for at redde 
deres smukke ø fra at blive kvalt i 
plastikposer. Hvert år ender millioner 
af plastikposer i vores oceaner, og 
poserne forurener vandet og kvæler 
dyrene, som spiser det, da de tror det 
er føde. 

De to søstre besluttede sig for at ville 
sætte en stopper for forureningen, 
og organiserede underskriftindsam-
linger og samlede folk for at rydde 
op på strandene langs øen. 

Deres indsats fik Balis guvenør til at 
forbyde plastikposer på Bali fra 2018. 

I dag har “Bye bye Plastic Bags” 
spredt sig til andre kyster rundt 
omkring i verden, hvor børn og unge 
sammen arbejder for at undgå 
plastikposer i vores oceaner. 

Se en TED talk med pigerne her:
https://www.ted.com/talks/melati_
and_isabel_wijsen_our_campaign_
to_ban_plastic_bags_in_bali

Photocredit: TED Talks



Cases
SØSTJERNER BLIVER TIL BÆREDYGTIGT DYREFODER
Limfjorden vrimler med søstjerner, der snart 
bliver hovedingrediensen i en ny type pro-
teinrigt foder til danske økologiske svin og 
kyllinger. Snart åbner Vestjyllands Andel og 
selskabet Danish Marine Protein en spritny 
fabrik, der hvert år skal producere tusinder 
tons mel af de mangearmede bunddyr. Det 
skriver Ingeniøren. Søstjernemelet skal være 
et bæredygtigt alternativ til det økologiske so-
japrotein, som danske landmænd importerer 
fra Kina til dyrefoder.

Samtidig kommer produktionen til at gavne 
vandmiljøet og hindre iltsvind i Limfjorden. 
Når søstjernerne bliver fisket op og lavet til 
foder, bliver næringsstofferne i fjorden nemlig 
reduceret.

Søstjernefabrikken kommer også de lokale 
fiskere til gode. Søstjernerne æder blåmus-
lingerne i fjorden, som de lokale limfjords-
fiskere fisker. Nu får de en sidegesjæft med at 
fiske søstjerner i sæsonen, der går fra januar 
til maj, og søstjernefiskeret gavner således 
også muslingefiskeriet, når der bliver færre 
søstjerner til at spise dem. 

Kilde: Tekst: Anders Seneca Bang, Verdens Bedste 
Nyheder, Fotocredit: CCBY Danny McL



Her kommer 
ÅRETS JURY
Vi er meget stolte over at kunne 
præsentere dette års jury til 
konkurrencen. 
Juryen ser filmene igennem hver for 
sig og mødes derefter, hvor de 
snakker filmene igennem. 

De   vurderer  filmene ud fra:
• Hvordan I har arbejdet med 

reglerne for konkurrencen
• Hvordan I bruger filmsproget
• Hvordan I arbejder med lyd
• Hvordan I har brugt skrald som 
• materiale
• Hvordan I får fortalt jeres historie 

med de muligheder, der ligger i 
animation. 

TINA 
Klemmensen

Tina er uddannet illustrator fra Designskolen 
Kolding og stop-motion animator fra britiske  
Aardman, der bl.a. står bag Walther og Trofast 
og F for får. Hun har arbejdet på Postmand Per, 
Flugten fra Hønsegården, illustreret børnebøger 
og bygget en stor drage til Tivoli. Og så laver hun 
animationsworkshops og talks for fuldvoksne 
mennesker i private firmaer.



DORTE 
Bengtson

THOMAS
Ravn-Pedersen

Dorte Bengtson elsker at tegne og 
fortælle historier og har arbejdet med 
tegnefilm i over 20 år. Hun er uddan-
net animationsinstruktør fra Den Dan-
ske filmskole i 2008 med sin afgangs-
film Sylfidden, der bl.a blev udtaget til 
konkurrence i Cannes, Annecy og andre 
store festivaler rundt om i verden. Senest 
har Dorte instrueret spillefilmen Vitello, 
der var biografaktuel sidste vinter og      
Vitello tv-serien, som bl.a kører på 
Ramasjang.

Thomas Ravn-Pedersen er uddannet jour-
nalist (1991). Han var med til at starte Ver-
dens Bedste Nyheder i 2010, og er i dag 
ansat som direktør og chefredaktør. 
Thomas Ravn-Pedersen har i ti år været 
radioreporter, vært og redaktør i DR og ledet 
P1’s radiodokumentar og montagegruppe. 
I ti år var han kommunikationschef for 
Folkekirkens Nødhjælp med ansvar for 
kommunikation, fundraising, frivillige, gen-
brug, branding, advocacy og lobbyarbejde. 
Han har været u-landsfrivillig i Ghana og 
formand for Ghana Venskab i 21 år. Siden 
2018 har siddet i Folketingets rådgivende 
2030 Panel.



Undervisning

FORMÅL & FÆLLES MÅL
Formål 
• At give børn redskaber og kompetencer 

til at kunne udtrykke sig visuelt og 
æstetisk gennem digitale medier. 

• At give børn en forståelse for de              
udfordringer, verden står overfor.

• At gøre børn til aktive medborgere, fyldt 
med håb, drømme og ideer til, hvordan 
vi kan nå verdenmålene.  

• At informere børn om deres rettigheder, 
og vise dem at ved at støtte Verdens-
målene styrkes også deres rettigheder. 

I kan blandt andet bruge 
animationskonkurrencen i: 
• Dansk
• Billedkunst
• Natur og Teknologi
• Historie 
• Samfundsfag

Fælles mål
Eleverne skal arbejde multimodalt med tema-
tikken “Opfindelser til fremtiden”. De skal 
undersøge viden om Verdensmålene og finde 
nogle af de virkelige historier, der ligger bag. 
Eleverne skal forholde sig til udfordringer og 
selv komme med løsninger. Eleverne skal 
skabe en animationsfilm, et multimodalt 
produkt, som fremstiller deres ideer, drømme 
og/eller løsninger på “Opfindelser til frem-
tiden”. 

 



Dansk: 
Læsning, fremstilling og kommunikation.
Fagformål, Stk. 2: “Eleverne skal i faget dansk 
styrke deres beherskelse af sproget og fremme 
deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt 
i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben 
og analytisk indstilling til samtidens og andre 
perioders og kulturers udtryksformer”

Billedkunst: 
Billedfremstilling og billedkommunikation. 
Fagformål, Stk. 2: “Eleverne skal i arbejdet med 
plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig fær-
digheder i og viden om kunst, medier og andre 
visuelle udtryks- og kommunikationsformer som 
grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og 
andre visuelle former”

Samfundsfag: 
Politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold og 
samfundsfaglige metoder.
Fagformål: “Eleverne skal opnå forståelse af, 
hvordan mennesker både påvirkes af og kan 
påvirke samfundet, og de skal kunne forstå 
hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv” 

Natur & Teknologi: 
Undersøgelse, perspektivering og kommunikation.
Fagformål: “Eleverne skal i faget natur/teknologi 
udvikle naturfaglige kompetencer, og dermed 
opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores 
forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknolo-
gi tilegne sig færdigheder og viden om vigtige 
fænomener og sammenhænge, samt udvikle 
tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, 
som har værdi i det daglige liv”

Historie: 
Kronologi og sammenhæng, kildearbejde, historie-
brug.
Fagformål, Stk. 3: “Elevernes historiske bevidsthed 
og identitet skal styrkes med henblik på, at de for-
står, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund 
er historieskabte. Derved opnår eleverne forudsæt-
ninger for at leve i et demokratisk samfund”

Kilde: https://www.emu.dk/grundskole





Nyttige links
FIND MERE INSPIRATION HER...

  Det går faktisk fremad...

      “Fem ud af seks kan 
nu læse og skrive”
                                Kilde: VBN

Verdens Bedste Nyheder
https://verdensbedstenyheder.dk

Har er 25 organisationers undervisningsmaterialer om Verdensmålene samlet:
 www.Verdenstimen.dk
 
Her kan I blandt andet finde små informative animationsfilm om verdensmålene: 
https://verdenstimen.dk/ressourcebank/

Kulturprinsens kulturprojekt “Sange til verden”:
http://bumkultur.dk/sange-til-verden/

Animated Learning Lab 
http://animatedlearning.dk/inspiration/



Vi ses til...

ANIMOK-DAGEN
Mandag d.23. September skal vi fejre børnene og deres film. 
Det foregår delvis i Biografen Fotorama i Viborg og rundt omkring på Kaserne-
området, hvor biografen også ligger. 

Der uddeles priser i følgende aldersgrupper: 0.-3.klasse, 4.-6.klasse og 7.-9.klasse.
Der uddeles priser for 1. og 2. plads samt en Special Mention. 

PLANEN FOR DAGEN:

FOR 0.-6. KLASSE
KL.9.00-11.00 - Prisoverrækkelse i biografen

KL.11.00-12.00 - Frokost 

KL.12.00-14.00 -Workshops

FOR 7.-9.KLASSE
KL.9.00-11.00 - Workshops

KL.11.00-12.00 - Frokost 

KL.12.00-14.00 - Prisoverrækkelse i biografen

Der kommer nærmere information omkring frokost og tilmelding til workshops. 



1, 2, 3, kom i gang...

KOM GODT I GANG MED ANIMATION
På animatedlearning.dk kan I finde masse 
inspiration og videoer til, hvordan I 
kommer godt i gang med animation.

I kan læse og se videoer om, hvordan man 
arbejder med storyboard, laver karakter- 
og baggrundsdesign, hvordan man
animere, og hvad man særligt skal huske, 
når man animere en historie. 

Find alt, hvad I skal vide her: 
http://animatedlearning.dk/inspiration/ 



1, 2, 3, kom i gang...

EGNE NOTER



1, 2, 3, kom i gang...

LÆS, REFLEKTER, SNAK

Hvad er ulighed 
i Danmark?

Verdensmålene er 
vigtige for mig 
fordi...

Hvis du var et gadebarn
 i Indien, hvad vil så gerne 
have mulighed for?

Verdensmålene er 
vigtige for kloden 
fordi...

Hvis du var landmand, 
hvad vil så være de 
største udfordringer 
du stod med?

Hvad er 
fattigdom?

Nævn 3 ting, som du 
ikke vil kunne gøre 
uden adgang til vand

Hvorfor er det
 vigtigt at gå i skole?

Har alle adgang til 
rent drikkevand?

Hvordan vil din dag 
se ud, hvis du ikke 
havde strøm?



RIGTIG GOD FORNØJELSE 
MED 

JERES FILMPRODUKTION
Se mere på 

www.animok.dk

Tak til Verdens Bedste nyheder for inspiration og fortællinger til dette hæfte. 


