Inför kursdagen
När du anmält dig får du tillgång till vår utbildningsportal. Portalen är tidsbesparande och utformad
för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning.
I utbildningsportalen ska du gå igenom tre moduler. Innehåll i modulerna:
‐ Enkla tips för story telling
(Empati karta, Value Proposition Canvas, Customer Journey, Whale teqnique och user stories med
acceptans kriterier)
‐ Tips om ljud och bild
‐ Introduktion till ett animeringsverktyg med färdig bildbank
Du ska ha förberett en storyboard med:
‐ Kort manus eller user story med acceptanskriterier
‐ Ljudfil och Idéer enkla skisser om bilder
‐ Samt en kort animerad film med hjälp befintlig bildbank som input till dagen.
Ladda ner animeringsverktyget Videoscribe
Vi kommer jobba i Videoscribe. Ladda ner Videoscribe här>>
Du kan registrera dig för ett 7‐dagars gratiskonto, därefter kostar det 200 kr/månad.
Vid behov erbjuds du 15 min handledning från läraren.
Handledartid bokar du genom att ringa Jens Bjare på tel 073‐800 47 33.

Under kursdagen
Till kursen behöver du ta med din egen laptop/surfplatta.
Under kursdagen varvar vi övningar i helgrupp med föreläsning. Vi övar på att ersätta ord med bilder,
ljud och animerad film. Du kommer få skapa en början på din egen bildbank för animerad film.

Efter kursdagen
Efter kursen erbjuds du 15 minuters individuell handledning på eget arbete.
Handledartid bokar du genom att ringa kursledare Jens Bjare på tel. 073‐800 47 33
För dig som är intresserad finns möjlighet att ta del av en extra e‐learningmodul där du lär dig att
visualisera möten, workshops, events, kravfångst, konferenser eller andra händelser, i realtid, med
animerad film.

Kursledare
Jens Bjare är agil coach som brinner för att kombinera affär, teknik
och människor, för att accelerera förändring och innovation. Han har
en bred erfarenhet i utveckling av organisationer och team, där film
och animering är ett kraftfullt kommunikationsverktyg. Jens arbetar
idag som konsult och lärare i uppdrag inom utbildning, blended
learning, agil coach och förändringsledning.

