Pointer fra Runa Larsen, kommunikation & organisering
Video er et stærkt redskab til at skabe synlighed, fordi det styrker relationer, sparer tid og har stor effekt.
Videohilsner kan bruges når som helst, men brug fx TR-kampagnen som en anledning til at prøve det af.
Optag én hilsen, du kan sende til alle dine kollegaer.
Guide: Inden du går i gang
1. Forberedelse: Beslut hvad du vil sige, inden du begynder at optage (brug evt. manuskriptet)
2. Smil og kig ind i kameraet
3. Sørg for at have en rolig baggrund
4. Hjælpemidler: Få hjælp af en kollega, brug en selfiestang eller hold selv telefonen.
Indhold: Det kan du sige i din hilsen - manuskript
Brug manuskriptet i din hilsen. Brug det som det er eller skriv det om med dine egne ord. Udvælg max tre
ting, du vil fortælle dine kollegaer om.
Ideer til hvad I kan sige i din videohilsen:










Thor Skovgaard: Hvem jeg er (skriv om)
Monica: Hvad jeg som TR kan hjælpe med og hvorfor, det er godt at være med i en fagforening,
hvad man får for pengene. Det er der mange, der spørger om
Mette S Jeppesen: Velkomsthilsen til nyansatte - hvad har jeg brug for af oplysninger fra dem, og
hvad er vigtig for dem at vide fx: løn, lokalaftaler mv
Waldemar Odder: indflydelse på arbejdspladsen
Majken SAU Randers: Videohilsen til nyansatte, med evt en virtuel tur indeholdende praktiske
oplysninger i forholdt til TR emner
Monica: Hvor og hvornår jeg er tilgængelig som TR
Pia Stokholm: Invitere til emner der kan tages op på LMU
Bjarke Lind Larsen: 1. Præsentation af mig. 2. Nyt fra LMU. 3. Hvad er der af nye tiltag i SL
Dorthe Mortensen: Vi er et LMU bestående af TR'er, AMR og ledelse. Vi har talt om at bruge video
ift. at fortælle kollegaer hvem vi er, hvad vi laver og hvad de kan bruge os til

Guide: Sådan sender du din hilsen
Er videoen under 1 minut, så sender du den vedhæftet i en mail.
Er videoen over 1 minut, kan du bruge Wetransfer.com – men overvej kraftigt at korte ned i din hilsen. Det
kan du gøre ved at lave flere hilsner med færre temaer i hver.
Guide: sådan kommer du i gang med din første hilsen
1. Gør det lige nu eller afsæt tid i din kalender
2. Aftal med en TR-kollega at I sender en videohilsen til hinanden inden I sender den ud til kollegaerne
3. Aftal med en kollega at du gerne vil vise din video, inden du sender
4. Tag din video med og vidensdeling i TR netværksmøder

