
Oppdrag for praksisperiode, MMT150 våren 2008. 

Prosessen fremover 

Dere har nå denne uken (uke 5) til å bestemme dere for hva dere ønsker å jobbe 
med i praksisperioden. Dere kan sende inn 2 ønsker med ulik prioritering (1. og 2. 
prioritet). Ønskene sendes på e-post til Håvard Sørli. I e-posten skal dere i tillegg 
skrive en kort begrunnelse for deres ønsker (Hvorfor skal akkurat DU få denne 
praksisplassen…). Frist er fredag 1. februar.  

Kort tid etter at jeg har fått inn ønskene fra dere vil jeg sette meg ned sammen med 
flere fra fagkollegiet og lage prosjektgrupper fordelt etter ønskene. Det er 
selvfølgelig ingen garanti for at man får akkurat det man ønsker seg, men vi skal 
prøve å være så rettferdige som mulig. Dessuten er alle prosjektene som har 
kommet inn meget lærerrike. 

Mandag i uke 11 (10. mars) vil være orienteringsdag om MMT150. Her vil jeg gå 
gjennom de krav som stilles til prosjektet hva angår både produksjon og 
rapportering. Dere vil få noe tid i den første uken (uke 11) til å sette dere nærmere 
inn i oppdraget og bli kjent med oppdragsgiver. Dere får også fordelt veileder. I 
hovedsak er dette Martin Fossland og Håvard Sørli.  

Den siste uken i praksisperioden (uke 20) er avsatt til å skrive ferdig praksisrapport. 
Dere vil derfor avslutte arbeidet med oppdragsgiver i uke 19. 

Nedenfor følger de valg dere kan ta i praksisperioden: 
 

1. TrønderAvisa 
TrønderAvisa er Nord-Trøndelags største avis og har i de siste år utvidet sitt 
virksomhetsområde til å bli et mediehus. Det vil si at de satser på å dekke 
nyhetsstoff i flere nyhetskanaler. Dette inkluderer trykt avis, nettavis og 
webTV.  
I år så ønsker TrønderAvisa å ha praktikanter til å hjelpe til med 
videreutvikling av ulike nettjenester (webutvikling/flashutvikling) både til sitt 
nettsted i form av mer spennende artikler, men også ift. 
annonseproduksjon/reklame. I tillegg ønsker Trønderavisa å ha et VJ-team til 
å dekke stoff til sine Web-TV innslag. Her vil du ha mulighet til å bli med på 
hverdagen til journalister som innbefatter redaksjonsmøter med mer. VJ’ene 
vil få tilgang til HiNT’s produksjonsutstyr (kameraer og klippestasjoner) i hele 
praksisperioden. 
  
Kontaktperson TA: Erling Kristensen, erling.kristensen@t-a.no 92034992 
Veileder: Martin Fossland, martin.fossland@hint.no 91619047 
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2. TV Nord-Trøndelag 
TVNT har lenge vært fylkets lokal-TV stasjon. De har hovedkontor i Steinkjer 
(Drivhuset) hvor de er en liten og tett gjeng som jobber godt sammen. Her vil 
du som praktikant få mulighet til å jobbe tett på som videojournalist, samt 
lære hvordan daglige TV-sendinger avvikles. TVNT ønsker seg 2 VJ team a 2 
studenter i denne praksisperioden. Studentene vil få tilgang til HiNT’s 
kamerautstyr i hele praksisperioden. 
 
Kontaktperson TVNT: Bjørnar Leknes, bjornar@tvnt.no 92495098 
Veileder: Martin Fossland, martin.fossland@hint.no 91619047 

 
3. Steinkjeravisa 

I fjor hadde fikk vi benytte SteinkjerAvisa for første gang som praksisarena. 
Dette er en liten og tett redaksjon som dekker stoff lokalt i Steinkjer. 
SteinkjerAvisa har ingen Videojournalister pr. dags dato, men har veldig lyst til 
å se hvordan dette kan berike innholdet på deres nettsider. Redaktøren var 
veldig tilfreds med måten dette ble gjort på i fjor, og ønsker derfor et VJ team 
på 2 studenter i år også. Teamet får tilgang til HiNT’s kamerautstyr og 
klippestasjoner i hele praksisperioden. 
 
Kontaktperson SteinkjerAvisa: Odd Birger Grønli  
odd.birger.gronli@steinkjer-avisa.no 997 27887 
Veileder: Håvard Sørli, havard.sorli@hint.no 90084433 
 

4. HiNTV 
StudentTV ble startet opp for ca. 2 år siden. Dette ble i en periode drevet av 
nåværende 3. årsstudenter. Pr. dags dato er det ingen aktivitet og HiNT 
ønsker at dette forumet igjen skal leve. Vi ønsker derfor en redaksjon 
bestående av 3-5 studenter som ønsker å produsere innslag basert på 
studentenes hverdag. Redaksjonen kan benytte høgskolens fasiliteter i 
praksisperioden (kamera, klippestasjoner og studio). 
 
Veileder: Martin Fossland, martin.fossland@hint.no 91619047 
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5. STUFF (Steinkjer ungdomsfilmfestival) + Produksjon av skivideo. 
I fjor ble STUFF arrangert for første gang. Vi benyttet 4 studenter som var 
med som tekniske arrangører i samarbeid med arrangementskomiteen. Dette 
inkluderer mange arbeidsoppgaver som vil være relevante for 
multimediestudenter.  
I tillegg ble det i fjor filmet råmateriale til en skivideo i samarbeid med Norges 
skiforbund. Dette råmaterialet skal klippes sammen og det er meningen at 2 
profilerte skiløpere (Eldar Rønning og Tor Arne Hetland) skal legge på 
voiceover på dette. Studentgruppen vil få ansvaret for klippingen og 
lydinnspillingen av dette, samt ferdig produksjon til DVD. Arbeidet med dette 
vil foregå etter at STUFF er ferdig. 
 
Kontaktperson STUFF: Bjørn Gunnar Ericson,  
bjorn-gunnar.ericson@steinkjer.kommune.no 91742460 
Kontaktperson skivideo: Per Øyvind Torvik, per-oyvind.torvik@ntfk.no 
Veileder: Håvard Sørli, havard.sorli@hint.no 90084433 

 
6. Egge-Visjon 

Egge-Visjon er navnet på en lokal TV-kanal produsert av 5-6 klassinger på 
Egge barneskole i Steinkjer kommune. TV-kanalen er en ideell organisasjon 
som drives frem av ildsjel nr. 1 Felix Fagerholdt, lærer ved Egge barneskole. 
Felix trenger litt mer hjelp til å avvikle sendinger samt å fylle på med mer 
stoff. Studentene vil her få ansvaret for å sy sammen sendinger. Dette kan 
gjøres ved hjelp av det utstyret HiNT har tilgjengelig i sitt studio. Her vil det 
derfor bli mer en teknisk TV-avviklingsjobb i tillegg til noe innholdsproduksjon. 
Hva med å lage en mer kreativ grafisk profil på TV-kanalen? Sendingene for 
EggeVisjon sendes både via det lokale kabelTV selskapet samt som egen kanal 
på NTE-bredbånd sin TV-distribusjon. 
 
Kontaktperson Egge-Visjon: Felix Fagerholdt:  
Veileder: Håvard Sørli, havard.sorli@hint.no 90084433 
 

7. Utvikling av webside for utstyr/lab’er og studio for HiNT og 
Multimedia Ressurs A/S. 
Miljøet knyttet til studiet i Multimedieteknologi har etter hvert en stor og til 
tider uoversiktlig mengder med utstyr og fasiliteter for studenter og ansatte. 
Det er ønskelig med en god og lekker presentasjon av dette utstyret på web 
som kan benyttes både for en oversikt men også som profilering av studiet. I 
tillegg er det en avtale mellom HiNT og selskapet Multimedia Ressurs om å 
leie ut dette utstyret når det er ledig (ikke benyttet ifm undervisning og 
øving). Disse sidene kan derfor kombineres med en slags prisliste/webshop for 
leie av dette utstyret som dette selskapet kan benytte. Her trenger vi 
studenter som er interessert i webdesign, foto og videoopptak, samt også er 
interessert i en del utstyr. 
 
Kontaktperson Multimedia Ressurs A/S: Øyvind Skogvold, 
oyvind.skogvold@hint.no 91186043 
Kontaktperson HiNT og Veileder: Håvard Sørli, havard.sorli@hint.no 90084433 
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8. Flashanimasjoner i samarbeid med Byahalla Natursti på web. 

Byahalla natursti har vært et samarbeidsprosjekt mellom initiativtakerne og 
HiNT over flere år. Dette er et websted som benyttes i stor grad til opplæring i 
ulike fagområder i skoleverket. Webstedet består av flere artikler og 
oppdraget går ut på å berike noen av disse artiklene med beskrivende og 
gode animasjoner i Flash. På nettstedet finnes det flere slike eksempler som 
dere kan se på: Bl.a. denne: http://www.steinkjer-
kommune.net/eggevandring/byahalla/index.php?art_id=495 
Til dette oppdraget trengs det studenter som er interessert i å utvikle 
flashanimasjoner og som synes det er nyttig å benytte disse i en pedagogisk 
sammenheng. 
 
Kontaktperson Byahalla natursti: Harald Duklæt, harald.duklaet@ntebb.no 
90167606 
Veileder: Håvard Sørli/Ståle A. Nygård 

 
9. Adresseavisen 

Besatt! 
 
Hilsen 
Håvard Sørli 
faglig koordinator for praksisperioden 
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