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Overblik
Denne drejebog gennemgår, hvordan kommunen og politiet sammen kan lave en digital tryghedsvandring. En 
tryghedsvandring er kendetegnet ved at foregå i et afgrænset område af kommune, fx udvalgt 
grundejerforening. Tryghedsvandringen består i at gennemgå vigtige budskaber om fx skalsikring, nabohjælp 
eller ind- og udsyn med udgangspunkt i områdets konkrete eksempler, fx specifikke huse og områdets 
nuværende situation ift. indbrud. Det betyder også, at målgruppen for den digitale tryghedsvandringen er 
afgrænset til at være beboere i det udvalgte område. 
Drejebogen er inddelt i følgende fire trin:

Trin #1
Forberedelse 

(s. 3)

Trin #2
Optagelse 

(s. 4)

Trin #3
Redigering 

(s. 11)

Trin #4
Opfølgning 

(s. 12)
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Forberedelse: Hvordan 
kommer du i gang?

Kilde: dkr.dk

Sæt et team: Teamet vil typisk bestå af 
projektleder fra kommune, politibetjent og 
eventuelt kommunikationsmedarbejder fra enten 
kommune eller politi.
Udpeg og kontakt grundejerforening: Området 
eller foreningen udvælges fx på grund af mange 
indbrud, henvendelser eller utryghed blandt 
borgerne. Herefter tages kontakt til formanden 
for grundejerforeningen, der kan tage dialog med 
beboerne i området om ønske for digital 
tryghedsvandring. 
Gennemgå rutens budskaber: Projektleder og 
politibetjent gennemgår rutens budskaber på 
forhånd, så I ved, hvilke budskaber (se s. 5) I vil 
tale om hvilke steder/ved hvilke huse i området. 
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Optagelse: Hvad skal du 
bruge til at optage?

1. En telefon m. kamera
2. En mikrofon og modtager til 

mikrofon. Kan købes samlet her. 
Prisen bliver refunderet, hvis 
kvittering sendes til Sidsel på 
sha@operate.dk.

3. Eventuelt adapter til nyere 
iPhones. 

Sådan monteres mikrofonen. Senderen opbevares i
en indvendig lomme eller i bukselommen. Undgå at 
røre senderen i lommen, da det forstyrrer lyden.

https://www.evermart.dk/tradlos-clip-on-mikrofon-til-smartphones-kamera?gclid=CjwKCAiAp4KCBhB6EiwAxRxbpHpLoHjJynGNs-ApvlkvoXzrcrUVHKRgZD10Twx9FLp1g8lirNd65xoCVVMQAvD_BwE
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Optagelse: Hvordan
optager du?

Vi anbefaler, at du kommer rundt 
om følgende budskaber i den 
digitale tryghedsvandring: 
• Nabohjælp
• Ind- og udsyn
• Skalsikring
• Alarmer og nøgler*

Derudover skal der laves en 
introduktion og afslutning. På de 
følgende sider gennemgår vi, 
hvordan du kan filme de fire 
budskaber. 

* Bo trygts tilgang er, at alarmer aldrig kan 
stå alene, da forebyggelse af indbrud 
kræver flere tiltag. Ligeledes er der ikke 
entydig dokumentation for 
indbrudsforebyggende effekt af alarmer.

Generelle  råd

#1 Film altid vandret og 

skift gerne mellem vinkler.

#2 Lav close-ups, når 

det er relevant eller du 

har noget konkret du 

gerne vil belyse

#3 Brug rolig kamera-

føring, hvis du 

panorerer
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Optagelse: 
Introduktion og 
afslutning
Brug det samme sted til at optage introduktion 
og afslutning. Det skaber en visuel 
sammenhæng mellem de to dele af filmen. 

Introduktionen skal præsentere de 
medvirkende – projektleder og politibetjent –
og skitsere indholdet af den digitale 
tryghedsvandring, dvs. hvor er I? Hvilke 
budskaber kommer tryghedsvandringen 
igennem?
Afslutningen skal henvise til mere information 
på fx botrygt.dk. Vi anbefaler, at der kun 
henvises til 1-2 hjemmesider eller lignende. 

I afslutningen kan I evt. foreslå nabolaget at 
booke et oplæg fra Bo trygt-korpset, hvis 
tryghed og indbrudsforebyggelse er noget, 
man vil gøre en fælles indsats for.

Eksempel

Placér projektleder og politibetjent nogenlunde i midten af 

billedet til introduktion og afslutning. I eksemplet er det 

projektlederen, der laver introduktionen og politibetjenten, 

der laver afslutningen. Det gør det nemmere at få god lyd, 

fordi det kun er én, der taler. 
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Optagelse: 
Nabohjælp
Find et neutralt sted at optage – eller find 
et hus, der har gjort mange ting rigtigt. 
Tag fx udgangspunkt i følgende 
delbudskaber:
• Den løbende dialog Tal jævnligt med 

dine naboer, fx om ferie, og lav aftaler 
om, hvordan I kan holde øje med 
hinandens huse. 

• Klistermærker Bestil det nyeste 
klistermærke til din postkasse på 
nabohjælp.dk

• App Hvis du har en smartphone, kan 
du downloade en app. Derigennem kan 
du fx skrive, hvornår du er på ferie. 

Husk, at app’en ikke er for alle. Så det er 
vigtigt at lægge mest vægt på de tiltag, 
som alle kan være en del af.

Eksempel

Brug close-ups til fx at vise, hvordan det nyeste 

klistermærke eller app’en ser ud. Det er med til at skabe 

variation i videoen. 
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Optagelse: 
Ind- og udsyn

Eksempel

Giv seeren et godt indblik i både huse, der har godt ind- og 

udsyn – og huse, der ikke har. På den måde er det 

nemmere at forholde sig til, hvad man har af muligheder 

som husejer. Det kan ligeledes give et godt udgangspunkt 

for, at beboerne i området kan have en konstruktiv dialog 

med hinanden efterfølgende.

På baggrund af budskabet om 
nabohjælp kan du lave en overgang til 
ind- og udsyn. Gerne med både gode 
og dårlige eksempler på udsyn.

Vis ind- og udsyn på udvalgte huse, 
som I har fået lov til at gå tæt på. Det 
kan både være hæk, plankeværk eller 
anden form for hegn. Her kan du fx 
lægge vægt på:
• Hvor kan tyven ”arbejde” i fred? 

Hvilke udfordringer er der ved 
forskellige typer af hegn?

• Hvilken betydning har naboernes 
ind- og udsyn?

• Hvordan kan man finde løsninger 
med sin nabo for ind- og udsyn?
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Optagelse: 
Skalsikring

Eksempel

Film både langt væk og tæt på, så beboerne kan se, 

hvilket hus der tales om – og samtidig få indblik i konkrete 

detaljer ved fx vinduer eller døre. 

Brug et hus som eksempel til at 
fortælle om, hvordan skalsikring kan 
bidrage til at forhindre tyven i at 
komme hurtigt ind:
• Vinduer med fokus på, hvordan 

tyven typisk vil bryde et vindue op –
og eksempler på skalsikringstiltag

• Døre og terrassedøre med fokus på 
lås og nøgler – og eksempler på 
skalsikringstiltag

• Evt. skur med fokus på aflåsning til 
værktøj, der ellers kan bruges til at 
bryde ind. 
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Optagelse: 
Alarmer

Eksempel

Hvis denne del indgår, så brug gerne et hus, der tydeligt 

kommunikerer, at der er alarmsystem. 

Denne del er ikke nødvendigvis 
relevant for alle tryghedsvandringer. 

I kan komme ind på forskellige typer af 
alarmer, men det er vigtigt at være 
opmærksom på, hvordan brugen af 
alarmer omtales. Der er nemlig meget 
forskel på, om borgere bliver trygge 
eller utrygge af alarmer. 
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Redigering: Hvordan 
redigerer du?
Du kan nemt få et godt resultat med 
gratis redigeringsprogrammer:

Mac: iMovie
Windows: Movie Maker 10
Telefon / iPad: iMovie

Det vigtigste er, at du kan 
tilføje billeder og video, og 
redigere I start og slutpunkter. 

1

2

3

4

Importér videoklip fra telefon

Gennemse klip og lav oversigt over, 

hvilke klip/dele af klip, du ønsker at 

bruge

Lav breakers i PPT og gem som 

billeder. Brug disse til at opdele filmens 

budskaber.

Klip overflødige passager ud af filmen, 

så budskaberne står tydeligt frem. 

Supplér med eventuelle dækbilleder.

5 Eksportér filmen.
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Opfølgning

Send tryghedsvandringen ud via eBoks: 
Medsend en tekst, der introducerer formålet med 
tryghedsvandringen og evt. giver tidskoder for de 
forskellige budskaber. Det er ligeledes vigtigt at 
understrege, at filmen ikke må deles med folk, der 
ikke bor i den pågældende grundejerforening. 
Giv mulighed for opfølgende spørgsmål: Du kan 
vælge at skrive en mailadresse ind i beskeden til 
beboerne, så beboerne kan stille opfølgende 
spørgsmål. 


