
Fotobok - ditt år på Rødde
En liten guide til en god fotobok.



Ta bilder
Mange bilder forsvinner i skyen, som en snap eller en story.

Noen ganger så er det lurt å ta bilder, med god kvalitet, som legger seg på bilderullen 

på telefonen din eller på minnekortet.



Samle bilder
Det er svært viktig i forkant av å sette sammen boka, at du samler alle de bildene du 

har lyst til å bruke i en mappe. 

Da har du “kort” vei for å hente de når du vil sette de inn i boka.

Når du har samlet de, har du også sett gjennom de en gang eller to, og har en liten 

feeling på hvilke bilder du vil bruke, og hvor du vil bruke de.

Å organisere de i mapper i mappa er ikke nødvendig.

I mappa bør det ligge rundt 150-250 bilder.



Del bilder
For å få en god “bank” med bilder er man som regel avhengig av å få bilder av andre.

Skolen har opprettet disker for hver klasse, du trenger bare en googlekonto.

Mange har bilder av andre, men ikke seg selv. Det er morsomt å ha bilder av seg selv i 

boka, som du skal kunne plukke opp om 20-30 år.

Noen bilder er høyoppløselige, andre har endret kvalitet på turen mellom orginal og 

deling. Prøv derfor å finne løsninger som ikke ødelegge kvaliteten.

Messenger og facebook er ikke gode delingsverktøy.

Når man skal printe en bok, er det viktig at oppløsningen og kvaliteten på bildet er så 

god som mulig.



Valg av bok - på nett, på egen data eller på mobil?
Det finnes flere tilbydere av fotobok, og mange har gode løsninger og enkle grensesnitt.

På Rødde har vi hatt best erfaring med bøker som er laget hos CEWE via Japan Photo 

og laget via Bilder på Mac.

CEWE er nettbasert, hvor du kan laste opp bildene dine på en bruker, for så å jobbe 

med boken på nett. Her er det ganske enkelt å både plassere bilder der du vil ha dem 

og sette inn tekstbokser. Du kan også laste ned programvaren til CEWE.

Bilderapplikasjonen hos Mac bruker et tilleggsprogram for å lage boken. Dette er også 

enkelt og greit. Apple/Mac kan være noe dyrere, men også litt bedre kvalitet.



Legg en plan - komposisjon av boka
Det er viktig å legge en plan for hva du skal ha med i boka og hvordan man vil at den 

skal fremstå.

Skal den være delt inn i “emner” eller følge kalenderåret?

Ønsker du å ha med “alt” eller begrense det til linjefag? Her er det du som bestemmer.

Det er mye det er moro å ha med. Elevkvelder, happy fridays, internatliv, valgfag, 

fritidsaktiviteter, etc.

Bestem deg for hva du vil ha med, før du begynner.



Tekster som skal være med
Vi ønsker at fotoboka skal fremstå som et minne for deg som forfatter.

Men i løpet av de siste 10 år har vi sett at tekster ofte er med og frisker opp 

hukommelsen til elevene når de leser boka.

Vi har derfor med et krav om at du skal skrive 4 tekster som skal inn i boka.

- Innledning

- Studieturrapport

- Fri tekst

- Avslutning

PS! Skriv tekstene i et tekstredigeringsprogram først, ikke rett inn i boka. Klipp og lim:)



Innledning
Tenk deg tilbake til våren/sommeren 2019. Du skulle begynne på Rødde.

Hvem var du og hva var din motivasjon for å begynne på Rødde?

Hvilke tanker hadde du om folkehøgskole og hvilke forventninger satt du med?

Hva var det med Rødde som gjorde at du ville hit?

Hvorfor skulle dette året bli ditt år?

Prøv å fortelle en fortelling om hvem du var da du startet på Rødde.



Studieturrapport
Her skal du fortelle om turen til klassens studietur. Her er det veldig fint med en 

generell tekst i starten.

Mange bilder med forklarende bildetekster.

Del gjerne opp i flere små tekster. Her kan du lage “kapitler” med forskjellige ting du 

opplevde/gjorde på tur.

En liten tekst på slutten hvor du forteller om totalen av turen.



Fri tekst
Her kan du fritt skrive om forskjellige emner, valgfag, internatliv, emnelørdager, 

elevkvelder, fellesfag etc…

Bruk forklarende bilder og bildetekster



Avslutning
Her skal du oppsummere året ditt på Rødde, gjerne med refleksjoner og forklaringer 

om hvorfor dette var bra/fint/dumt/kjedelig/dårlig/supert/overallforventning etc.

Her er det også morsomt om den ses på i sammenheng med innledningen din, slik at 

man får en helhet i boka.



Minnesider/hilsener
Det er uten tvil de triveligste sidene i denne boka. 

Her skal du gjøre plass til å la medelever skrive en hilsen. Gjerne lage oversiktlige sider 

med 

- Klassen

- Roomie

- Lærere

- Stipper

Mange velger helt blanke sider, det funker bra. Noen har linjerte sider, andre legger inn 

et bilde av en person som er ment til å skrive hilsenen ved siden av bildet.



Layout - komposisjon
Det finnes mange “Themes” å velge mellom. Det enkle er ofte det beste. Prøv deg litt 

frem. Programmet har mange å velge i.

Finn din egen stil. Har du tilgang på masse bilder kan du bruke mange små på mange 

sider, har du få bilder, bruk de beste som store flotte bilder, og fyll inn med små der du 

må.

Google/instagram/pinterest er også gode kilder til inspirasjon. Søk på f.eks photobook 

layout. Da får du din egen, unike layout. Det er jo kult!

Husk å ta med bilder av deg selv!!



Bruk tid - gjør det ordentlig.
Vi anbefaler deg å bruke litt tid på denne boka, nettopp fordi resultatet ofte blir mye 

bedre.

Sørg for at bildene har nok oppløsning.

Rediger gjerne bildene litt, hvis de er mørke, har dårlig snitt eller er uskarpe. Mye er 

enkelt i gratis programmer for bilderedigering. Google Photo, Windows Bilder eller 

Bilder på mac. Funker utmerket. Prøv tryllestaven!



Nå er du igang! 
Husk å lagre ofte, ta en titt innom diskene du er en del av, så du ikke går glipp av gode 

bilder.

Bruk tid på bildetekster, gjerne navn på hvem som er på bildene, forklar situasjon, sted, 

tid, etc.



Når du er ferdig med alt, hva da?
Skolen har avtale med Japan Photo og CEWE fotobok. Med noen enkle grep får vi 

levert bøkene på skolen, samtidig, hvis alle bestiller innen en gitt dato.

Skolen dekker 350,- av utgiften du har med fotoboka. 

I valget ditt av bok står det en pris, men merk at denne prisen kan øke hvis du legger til 

flere sider.

350,- er nok til å lage en god bok, med det innhold vi ønsker at du har med.

Vent med å bestille til denne informasjonen kommer i gruppa på facebook.



Lykke til!
Har du spørsmål ang noe rundt fotoboka, ta kontakt med linjelærer!


