
I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små 
film – lige fra idé til færdigt resultat. Her bliver mulighed for 
at skifte den daglige rolle som dyrlæge, overassistent, fuld-
mægtig, direktør, osv. ud med rollen som filminstruktør, fo-
tograf, skuespiller, lydtekniker, sminkør eller anmelder. 

Formålet er at få en sjov og lærerig dag 
sammen, hvor vi samarbejder på kryds og 
tværs af kontorerne og finder vores åben-
lyse og hidtil ukendte talenter frem. 

Omdrejningspunktet for filmene bliver 
Fødevarestyrelsens fem værdier:
ansvarlighed, engagement, faglighed, 
troværdighed og åbenhed. Hver film skal 
fortælle en historie om en af værdierne.  

Det hele gennemføres under kyndig vejledning af profes-
sionelle filmfolk og foregår i Det Danske Filmstudie i Lyngby.

Fredag den 31. august
indtager Mørkhøj
filmens verden

I er alle inviteret med
til en oplevelse ud over 
det sædvanlige

Kære medarbejdere

Værdiarbejde

Det kræver stor åbenhed, med
engagement og troværdighed
at kunne kaste sig over opgaver 
som fordrer en helt anden
faglighed end den, som med 
stor ansvarlighed praktiseres 
til hverdag.

God fornøjelse!



Filmoptagelserne afsluttes med en premiere, hvor vi sammen 
med ministeren ser filmene på det store lærred og hører an-
meldernes vurdering.  

Som ved enhver filmpremiere er 
der fest bagefter. Her kan dagens 
værdi(fulde) film fordøjes i selskab med 
kollegaer, god mad og musik for enhver 
smag. Det er frivilligt, om man vil delt-
age i denne del af arrangementet. Men 
jeg håber, at rigtigt mange har lyst til 
at være med.

Få svar på alle dine spørgsmål i ”Per-
sonaledagens Hvem Hvad Hvor” og bliv 
”klar til optagelse!”.

Med venlig hilsen
Anders Munk Jensen

Faktabox
 
13.30 Afgang med bus fra
 Mørkhøj Bygade

13.45 Ankomst til
 Det Danske Filmstudie, 
 Blostervænget 52,
 2800 Kgs. Lyngby

17.00 Filmpremiere indledes af
 ministeren

18.00 Første del af
 arrangementet slutter

18.00 Anden del af
 arrangementet
 indledes

01.30 Der slukkes
 for
 musikken



PERSONALE-
DAGENS 

HVEM
HVAD
HVOR
2007



Hvem
Hvem er inviteret? Alle medarbejdere med tilknytning til Mørkhøj. Udover de, som har fysisk arbejdsplads 
i Mørkhøj, gælder invitationen Bogholderiet i Viborg, Dyrevelfærdsrejseholdet i Herning,
Medicinrejseholdet i Ålborg, Auditenheden i Odense samt IT-kontorets medarbejder i Århus
og kødkontrolleren.

Hvem deler filmholdene op? Der skal ca. 15 personer til at lave en film. Disse hold samles på kryds og 
tværs af alle kendte inddelinger, så alle får mulighed for at lære flere kollegaer at kende.
Personalekontoret sammensætter holdene og offentliggør dem inden Personaledagen.

Hvem bestemmer min rolle? Der er mange forskellige roller bag og foran kameraet. Efter en instruktion 
får holdene et par minutter til at fordele rollerne imellem deltagerne. Man kan vælge mellem rollerne; 
fotograf, lydtekniker, instruktør, skuespiller, sminkør og anmelder.

Hvem skriver drejebøgerne? Dagens film skal handle om vores 5 værdier: ansvarlighed, engagement, 
faglighed, troværdighed og åbenhed. Filmarrangementet starter med en professionel instruktion i 
hvordan man opbygger en god film. Herefter er det op til holdene selv at anvende de rekvisitter
og omgivelser, som de får stillet til rådighed, til at skabe en god historie. 

Hvem filmer? Holdene tager sig af alle funktioner under filmoptagelsen. 

Hvem klipper filmene? Filmene klippes i kameraet, hvor hele holdet har mulighed for at følge med på 
skærmen, under optagelserne.

Hvem søger for musik? Musik under og efter grillbuffeten leveres af en DJ med sans for sit publikum.

Hvem afholder arrangementet? zoomstory i samarbejde med Det Danske Filmstudie i Lyngby.

Hvad
Hvad skal vi lave? Årets personaledag giver dig mulighed for at afprøve nye roller sammen med dine
kollegaer. Du får lejlighed til at udfordre dine kreative talenter i udformningen af en 1 til 1½ minuts lang 
film fra start til slut. Filmene skal handle om vores værdier, som du nu får mulighed for at sætte
dit præg på.

Hvad skal jeg have på? Hvis vejret tillader det, laves noget af filmarbejdet udenfor. Derfor er praktisk ude-
tøj og behagelige sko det bedste til arbejdet. Aftenarrangementet er uformelt, men der bliver mulighed 
for at klæde om inden, og for damernes vedkommende at benytte Filmstudiets makeup.
Aftenarrangementet vil foregå indenfor.

Hvad skal jeg have med? Der serveres vin øl og vand til maden. Derudover kan du for en enhedspris af 
20 kr. købe drinks, øl og vin i baren. 

Hvad gør vi hvis vejret er dårligt? Hvis det er regnvejr eller bare rigtigt koldt og/eller blæsende rykker 
arrangementet indenfor i filmstudierne.

Hvad koster det? Du skal ikke bekymre dig om prisen, filmene kommer til at tjene omkostningerne ind.
Dagen og aftenen er gratis at deltage i, men vil du have drikkevarer efter middagen, er det for
egen regning. 

Hvad får jeg at spise? Du sørger selv for at spise frokost, inden afgang til filmstudierne. Under fil-
moptagelserne har du mulighed for at dulme sceneskrækken med et stykke kage/frugt.



Grillbuffeten vil bestå af et udvalg af kvalitetskød og andet godt fra slagter Kød og co. Hvis du ikke spiser 
kød, eller vil undgå andre specifikke fødevarer, har du mulighed for at fortælle dette, når du tilmelder dig 
arrangementet, og der vil blive sørget for ekstra muligheder for at du også kan få forsødet din gane med 
veltilberedt mad. 

Hvad får jeg at drikke? Under filmarbejdet vil der være mulighed for at tage et glas vand/juice rundt 
omkring på filmstudiernes område. Inden grillbuffeten vil du blive budt på en velkomstdrink. Under
grillbuffeten vil der være vin, øl og vand, og mellem kl. 21 og 01.30 mulighed for at købe drinks, øl,
vin og vand á 20 kr.

Hvad skal filmene handle om? Hver gruppe skal lave en til to film, som skal handle om en af
Fødevarestyrelsens fem værdier; troværdighed, faglighed, engagement, ansvarlighed og åbenhed.

Hvad laver anmelderne? Anmelderne har en speciel rolle, og skal ikke deltage i filmoptagelserne.
Det betyder at de får et anderledes program og kommer til at arbejde sammen med de andre gruppers 
anmeldere. Mens resten af gruppen laver film, får anmelderne professionel instruktion i anmeldelsens 
kunst, og øver sig til deres store opgave, som er filmfremvisning og anmeldelse sidst på eftermiddagen.
 
Hvad får jeg med hjem? Udover at du lærer dine kollegaer og arbejdsplads bedre at kende og 
forhåbentlig får en uforglemmelig god oplevelse, får du et par uger efter personaledagen en DVD
med 20 af dagens film på.

Hvad skal jeg tidsregistrere under? Klokken 13.30 til kl. 18.00 er almindelig arbejdstid og registreres i 
Timesag under aktivitet ’1400 Interne ikke-faglige aktiviteter’.

Hvor
Hvor længe kan jeg tilmelde mig? Sidste tilmelding skal være afgivet den 6. august, meget gerne før. 
Hvis en af dine kollegaer har meldt sig til, men allerede den 20. august ved, at vedkommende er
forhindret i at deltage, så kan du, ved meddelelse til Personalekontoret, overtage pladsen.

Hvor kører bussen fra? For de, som tilmelder sig bustransport, vil der være mulighed for at stige i en 
bus ude på Mørkhøj Bygade foran nr. 19 kl. 13.30. Der er ikke arrangeret bustransport fra filmstudiet, 
så du må selv sørge for transport herfra. Turen til Lyngby station er ca. 500 meter og kan gøres med 
forskellige busruter fra Christian X’s allé. Se kort

Hvor foregår det? Vi ankommer til Det Danske Filmstudie på Blomstervænget 52 i Lyngby kl. 13.45. 
Hele arrangementet foregår på denne adresse. Hvis vejret er roligt og tørt vil nogle filmaktiviteter og 
muligvis grillbuffet foregå ude i det fri.

Hvor kan jeg parkere min bil? De Danske Filmstudier har parkeringspladser til 25-30 biler. Skulle det 
vise sig, at være for lidt til anledningen, kan villavejene i nærheden tilbyde ekstra plads til parkering.

Hvor kan jeg have mine ting? Filmstudierne har en garderobe med bøjler til tøj osv. Har du brug for at 
medbringe værdigenstande, er der mulighed for at få dem låst inde.

Hvor kan jeg klæde om til fest? Damerne får mulighed for at gøre sig klar til fest i Kostumen, herrerne 
på Scene 2.

Hvor længe varer det? Arbejdsdelen af arrangementet varer til kl. 18.00. Herefter har du mulighed for 
at deltage i fest til klokken 01.30.


