Filmteknikstöd
BARN OCH UNGA

Syfte
Stödet syftar till att
•
Främja arbetet med film i skolan och på fritiden.
•
Bidra till möjligheten för barn och unga att vara delaktiga i kulturlivet.
Stödets omfattning
•
Tidsbestämd och kostnadsfri tillgång till inspelnings- och redigeringsutrustning som Region Värmland
äger.
Villkor
•
Stödet kan sökas av kommuner i Värmland, enskilda skolor eller andra aktörer som avser att genomföra
praktisk verksamhet inom film och rörlig bild med barn och unga.
•
Stödet är i första hand kopplat till projekt som utgör en del i ett långsiktigt arbete med film och rörlig
bild.
•
Samarbete med filmarbetare eller filmpedagog prioriteras.
•
Stödmottagare ska förse Region Värmland med en digital kopia av det färdiga projektet.
Ansökan
•
Ansökan ska göras på särskild blankett som skickas till Region Värmland.
•
Det ska framgå av ansökan på vilket sätt insatserna ingår i en långsiktig plan för arbete med kultur
(handlingsplan för Skapande skola samt andra dokument).
•
Vid skolverksamhet ska det framgå hur elevernas önskemål tillvaratagits i projektplaneringen.
•
Ansökan handläggs och beslutas av filmkonsulent på Region Värmland.
•
Ansökningar är att betrakta som allmän handling och diarieförs vid Region Värmland.
Ansvar
•
Stödmottagaren är ansvarig för den lånade tekniken och blir ersättningsskyldig för utrustning som saknas eller för reparation av utrustning som skadats på grund av försumlighet.
•
Stödmottagaren kan uppdra åt en filmarbetare att handha utrustningen men är fortfarande ansvarig.
Försäkring
Region Värmlands försäkring täcker inte utlåning, därför är det viktigt att veta vilken försäkring som den sökande parten har som täcker skada eller stöld av tekniken. Förvara alltid utrustningen på ett sådant sätt att stöld
eller skada förhindras. Kamera eller annan utrustning ska aldrig lämnas utan tillsyn på inspelningsplats eller i
fordon. Kontrollera alltid att du har all utrustning med dig från inspelningsplatsen. Stöld eller skada ska genast
anmälas till filmteknikansvarig på Region Värmland (Stefan Barkman).
Boka
Region Värmland har kameror, ljudutrustning, ljus, en del kringutrustning och redigeringsdatorer. En förteckning
över utrustningen finns på www.regionvarmland.se.
Boka teknik tekniken i god tid innan den hämtas. Du gör det genom att kontakta filmteknikansvarig Stefan
Barkman, stefan.barkman@regionvarmland.se.

Hämta och lämna
Utrustning förvaras hos Region Värmland i Karlstad. Du hämtar och lämnar utrustningen där på överenskommen tid med teknikansvarig (Stefan Barkman).
Den som beviljats stöd ska personligen hämta och återlämna tekniken. Kvittering ska ske vid båda dessa tillfällen. Avsätt gott om tid för genomgång av utrustningen, både vid hämtning och återlämning – ju mer utrustning,
desto längre tid!
När du lämnar tillbaka kameran ska batterierna vara fullt laddade. När du lämnar tillbaka dator/redigeringsutrustning tar Region Värmland inget ansvar för filer eller annat material som finns kvar.
Förlängt lån
Om du vill förlänga låneperioden, kontakta teknikansvarig (Stefan Barkman). Förlängning beviljas i mån av
tillgång och kan inte garanteras.

STEFAN BARKMAN

Filmkonsulent
stefan.barkman@regionvarmland.se

