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Oppsummering av ferdigheter 

Effektiv, sosial og fleksibel. Lærer fort og liker å ta ansvar, selvfølgelig med et smil 
om munnen. Har lært mye om å håndtere utfordringer og forskjellige situasjoner i et 
høyt tempo, og jobber alltid organisert med oppgavene mine. 

 

2021-juni 2022 
Jobbet deltid som produsentassistent for Dyveke Graver, Andrea Berentsen 
Ottmar, Renée Mlodyszewski og Thomas Robsahm i Oslo Pictures AS. Her har jeg 
assistert på spillefilmene Syk Pike og Eksplosjoner i hjertet, og dokumentaren 
VEGG VEGG VEGG.  

I 2022 var jeg reisekoordinator for Syk Pike-produksjonens reise til Festival de 
Cannes for verdenspremieren av filmen. 

2021 
Har assistert produsent Marte Hansen ved Hummel Film AS i to måneder som en 
del av praktikantperioden i regi av Westerdals Høyskolen Kristiania. 
 
 
Utdanning 
 

2019-2022 
Bachelorgrad i film og tv med produksjon som spesialisering ved Westerdals 
Høyskolen Kristiania. Anders Tangen, Peter Bøe og Olav Øen var mine 
hovedlærere. 
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2017-2018 
Årsstudium i engelsk ved UiO der jeg studerte engelsk språk, engelsk 
l i t teratur og historie.  
 
2015-2016 
Utveksl ing i USA der jeg bodde et år i New Hampshire og gikk på 
skole der.  
 
 

Erfaring 

«Tynn hud» 
Produsent 
Produserte denne kortfilmen som bachelorprosjektet mitt ved Westerdals, som skal 
ta opp tema som mental helse og menneskets selvdestruktive natur. Filmen ble 
ferdigstilt våren 2022. 
 

«Når vi later som (dør vi)» 
Produksjonsassistent 
Jeg var med på en bachelorfilminnspilling der jeg hjalp til med blant annet 
utstyrshåndtering, oppvarting av skuespillere og overholdt godt smittevern, samt 
andre vanlige assistentjobber. 

 
«I l imbo» 
Produsent 
Produserte en kortfilm fra start til slutt, der ønsket med filmen var å sette lys på 
Norges asylpolitikk og hvordan så mange liv blir satt på vent mens de venter på 
svar fra UDI. Jeg satt opp, og holdt meg innenfor budsjett ved bruk av NFIs kalkyle, 
og skaffet location, cast, crew m.m. samt sørget for en gjennomført innspilling og 
etterarbeidsperiode med klipp, lyddesign og vfx. Filmen ble ferdigstilt våren 2021. 
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«Lille Mathias og tjukke slekta» 
Innspillingsleder 
Jeg var innspillingsleder på en av mine medstudenters kortfilm.  Her jobbet 
produsenten og jeg tett med å få laget en produksjonsplan ved bruk av Movie 
Magic Scheduling og utarbeiding av dagsplan. Da innspillingen startet ble 
produsenten satt i karantene og jeg var alene om dagsplanene og måtte lede setet 
selv, noe jeg lærte masse av. Jeg sørget for en trygg og effektiv innspilling da det 
stod på som verst. 
 

«Fugleunge» 
Innspillingsleder 
På kort varsel måtte jeg stille som innspillingsleder på en av mine medstudenters 
kortfilm. På grunn av coronapandemien var produsent for prosjektet 
hjemmeværende og jeg hadde alt ansvar på set. Dette lærte meg mye om å få et 
prosjekt i havn selv om man støter på flere utfordringer. 
 
«Den siste stjernen» 
Produsent 
Produserte en kortfilm med 16mm kamera som opptaksformat der oppgaven var å 
filme på kun en location. Crewet mitt og jeg måtte jobbe enda mer samlet enn før, 
og det var veldig lærerikt å måtte planlegge innspilling rundt et analogt kamera, 
samt å finne og budsjettere rundt kun en location.  
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Annet  

Har nesten 9 år med servitørerfaring i flere forskjellige bedrifter. 

Har fått kursing av Helseetaten i hurtigtesting av elever og ansatte på en VGS i 
Oslo i forbindelse med coronapandemien og jobbet med dette hele våren 2021. 

Har undervist konfirmanter som kursleder for Humanistisk Konfirmasjon, der alle fikk 
godkjent kursbevis. 

 
 
Referanser: 
 
Dyveke Graver 
Daglig leder og produsent ved Oslo Pictures AS 
dyveke@oslo-pictures.com 
 
Marte Hansen 
produsent ved Hummel Film AS 
marte@hummelfilm.no 
 
Anders Tangen  

produsent 
anders@viafilm.no 
 


