
Skema for Fotografuddannelsen (København) 
 
Skemaet for fotografuddannelsen i København er opbygget med henblik på at give maksimal 
fleksibilitet til vores studerende. 
 
Princippet er lavet i det håb, at vores studerende har tid til at passe et (fleksibelt) job ved 
siden af og/eller drive deres egen forretning som kan/vil være under opbygning under 
uddannelsen. 
 
Undervisningen på første år af uddannelsen er inddelt i 3 hovedgrupper: 

● Teknisk grunduddannelse (KPP): Undervisningen er af ren fototeknisk karakterer. 
Der er både onlineundervisning, øvelser og klasseundervisning 

● Grundlæggende virksomhedsuddannelse (Virksomhedsdrift): Undervisningen handler 
om alle de ting du skal vide noget om for at opstarte og drive en virksomhed. F.eks. 
Jura, regnskabsteknik, salg og markedsføring, opbygning af hjemmeside, networking 
m.v.. Undervisningen er baseret på klasseundervisning. 

● Workflow, praksis og billedkritik: Undervisning i f.eks. personlig udvikling, instruktion, 
psykologi, redigering m.v.. Der vil i disse moduler også være indeholdt gennemgang 
og feedback på dine billeder. 

 
For at opnå fuld fleksibilitet i uddannelsen kan du tage alle timer/moduler flere gange og på 
flere måder: 
 
Tekniske timer (KPP*) : 
Et modul kan tages: 

- Mandage kl. 8.00-15.00 
- Torsdage kl. 15.00-22.00 
- Opsamlingsuger (hver 5. uge) kl. 8.00-15.00 

 
*De tekniske moduler består af både online undervisning samt praktiske øvelser. Man ville 
kunne lave dette hjemme, dog anbefales det at deltage i undervisningen på skolen. 
 
Virksomhedsdrift: 
Et modul kan tages: 

- Tirsdage kl. 8.00-12.00 
- Opsamlingsuger (hver 5. uge) kl. 17.00-22.00 

 
Workflow, praksis og billedkritik: 
Et modul kan tages: 

- Onsdag kl. 12.00-16.00 
- Hver 4. fredag kl. 8.00-12.00 

 
I almindelige uger vil der være 15 timers reel klasseundervisning, hvor du kan være på 
skolen. Misser du et dagsmodul kan du tage det i opsamlingsugerne eller et som et 
aftenmodul. Du kan også vælge at tage samme modul flere gange. 
 



Du kan også springe alle hverdagsmodulerne over og tage dem samlet i opsamlingsugerne. 
I de tekniske opsamlingsuger vil der være 35 timers undervisning, mens der i 
opsamlingsugerne for virksomhedsdrift vil være 20 timers undervisning.  
 
Har du deltaget i alle “almindelige” moduler vil der blive udsendt opgaver til løsning på egen 
hånd i opsamlingsugerne. Disse vil være frivillige - dog vil man kunne få feedback på løsning 
i et feedback modul (som ligger om onsdagen) 


