PROJEKTVÆRKTØJ

PROJEKTVÆRKTØJ
Projektværktøjet, som I sidder med her, er udviklet på baggrund af erfaringer fra tidligere tværgående læringslaboratorier mellem campuspartnerne omkring Campus Bindslevs Plads. Siden 2014 har man, med fra støttet af Fonden Aarhus 2017, arbejdet med
projektet ”Rethink Læring”. Projektet har fokuseret på at udvikle nye, kreative læringsforløb for elever, brugere og borgere. Projektværktøjet her er et redskab, I kan bruge,
når I skal udvikle, planlægge og evaluere et nyt, tværgående læringsforløb.
Projektværktøjet er opbygget omkring følgende proces:
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1. KONTEKST
Beskrivelse af overordnet rammesætning f.eks. Heartbeat eller fælles tema.

Beskriv det overordnede tema, som projektet indgår i...
Campus Bindslevs Plads Heartbeat - Dannelse og Oplysning
Tendenser i samtiden - Den nyeste litteratur (HHX)
LYT - Bibliotekernes podcast om lyrik

2. PROJEKTIDE – OVERBLIK

PITCH
Hvad vil I lave? Beskriv jeres projektidé i én sætning.
Gennem læsning og diskussion af et digt om dagen i projektperioden, samt et møde og en
workshop med en forfatter, skal eleverne lære at læse, forstå og skabe lyrik.

MÅLGRUPPE
Hvem vil I lave det for?
Elever fra College 360 - HHX

PROJEKTTITEL
Hvad hedder projektet?
Dagens digt

2. PROJEKTIDE - BESKRIVELSE
Beskriv jeres projektide: Hvad skal I lave, med hvem og hvordan?

Forløbet indledes med at to HHX-klasser læser et digt om dagen i otte dage op til workshoppen og diskuterer et udvalg af digtene i
danskundervisningen. Digtene, som skal være danske samtidsdigte fra 1990'erne og frem, findes og udvælges i et samarbejde mellem gymnasielærerne
og biblioteksformidlerne. Biblioteksformidlerne vælger digtene ud, og diskuterer og kvalificerer dem i samarbejde med lærerne onsdag den 31. januar.
Herefter går lærerne i gang med at arbejde med digtene i danskundervisningen eksempelvis ved korte refleksioner og mere dybdegående analyser.
Workshop med digter og forfatter Mads Mygind torsdag den 22. marts og fredag den 23. marts (2 x 3 timer). hvor eleverne selv skal prøve kræfter med
at skrive lyrik.
Oplæg til Mads Mygind: En skriveworkshop, hvor han også fortæller om sig selv og sin praksis. Han kan for eksempel komme ind på: Hvad digte kan
bruges til udover at blive analyseret i skolen? Følelsen af fremmedgørelse overfor litteraturen, hvorfor det er fedt at læse, hvad litteraturen kan.
Efterfølgende mini-arrangement med oplæsning og udstilling af digtene i campus, som en del af afrundingen af projektet i uge 14.

3. FORVENTNINGSAFSTEMNING
For at skabe et godt projekt og få realiseret jeres projektide er det er vigtigt, at I internt i projektgruppen
får afstemt jeres forventninger med hinanden. Brug denne model løbende til at vurdere, om tid, ressourcer
og opgaver harmonerer med hinanden. Hvis ikke der er balance mellem de tre parametre, er det tid til at
revidere projektet. Har I f.eks. ikke mange timer at lægge i projektet, kan det være nødvendigt at
nedjustere ambitionerne om, hvor omfattende projektet kan blive.

Aflønning af forfatter: 10.000,Transport og overnatning til forfatter: 1.200,Forplejning til elever, forfatter og
projektdeltagere: 1.400,Diverse materialer: 400,Lokaler på campus; Panorama, Kanten og
Hjørnet
Timer: 50 timer for College 360 og 65 timer
for Biblioteket

RESSOURCER

OPGAVER

TID

Start med at beskrive for hinanden:
Tid: Hvilken tidsperiode har I til projektet?
Ressourcer: Hvilke ressourcer kan I lægge i projektet
– mandetimer, økonomi, faciliteter m.m.?
Opgaver: Hvilke delopgaver skal løses i forbindelse
med projektet?

Fra uge 3 til uge 14, med primær afvikling i uge
9-12

Udvælgelse af digte (Maria Louise og Katrine)
Arbejde med digte i danskundervisningen
(Astrid og Pernille)
Booking og briefing af forfatter Mads Mygind
(Maria Louise)
Udarbejdelse af udstilling af elevernes digte
(Katrine)
Afvikling af workshops (Alle)
Bestilling af forplejning (Astrid)

4. OPGAVER – LÆRINGSMÅL
Det er vigtigt at holde sig for øje, hvilke læringsmål, I har for projektet.
I kan finde de fagspecifikke læringsmål på Undervisningsministeriets hjemmeside:
http://www.emu.dk/modul/oversigt-over-introduktion-til-fagene
og her kan I se de fælles læringsmål for campussamarbejdet:

LÆRINGSMÅL PROJEKTDELTAGERE

LÆRINGSMÅL ELEVER OG BRUGERE

– Det vil vi selv gerne lære af projektet

– Det vil vi gerne lære eleverne og brugerne

1

NETVÆRK

A

Vi vil skabe netværk mellem institutioner
og medarbejdere ved at:
a) opnå kendskab til hinanden og hinandens
ressourcer og kompetencer
b) bruge hinandens ressourcer og kompetencer
i samarbejdsprojekter
B
2

VIDENSDELING

C

AFPRØVE LÆRINGSRUM
Vi vil skabe varieret undervisning ved at
opnå erfaring med at arbejde med forskellige
læringsrum.

SAMARBEJDSKOMPETENCER
Eleverne og brugerne skal tilegne sig samarbejdsevner ved at kunne indgå i og/eller strukturere
samarbejder med andre elevtyper, aldersgrupper og
eksterne samarbejdspartnere.

Vi vil skabe nye tiltag for vidensdeling (idéer, kompetencer, metoder, læringsformer) og samarbejde i
netværk på tværs af institutionerne.

3

TVÆRFAGLIGE KOMPETENCER
Elever og brugere skal opnå erfaring med at arbejde tværfagligt ved at kunne forstå og anvende flere
fagligheder indenfor samme projekt, temaramme
eller problemstilling.

FORMIDLINGSKOMPETENCER
Eleverne og brugerne skal tilegne sig nye formidlingskompetencer og opnå erfaring med at
skulle kommunikere på tværs af alder/klassetrin/
institutioner.

4. OPGAVER – DIDAKTIK
Denne model kan I bruge til at sikre jer, at mål og indsats hænger sammen og samtidig sikre, at projektet bliver evalueret ud fra intentionerne
med det. Det er en god ide at udfylde én model der er fælles for projektet og dernæst én model, som er individuel for hver partner i projektet.
1) Start med at udfylde de mål, I ønsker at opnå med projektet. Det kan være både fagspecifikke læringsmål og projektspecifikke mål.
2) Udfyld nu den indsats, som I overordnet, vil udføre i forsøget på at realisere hvert mål. 3) Noter dernæst de tegn, der kan være indikationer på, at indsatsen lykkes. 4) Når projektet er afsluttet, udfyldes jeres vurdering af, hvorvidt projektet har levet op til sine oprindelige målsætninger. 5) Endelig noteres to gode råd til, hvordan man kunne lave et lignende projekt – bare endnu bedre.

FÆLLES
3) TEGN

1) MÅL

4) EVALUERING

Hvad vil I gøre for at nå jeres
mål?

Hvordan kan I se, at målsætningen
lykkes? Det kan vi se ved at…

Hvilke læringsmål har I for
projektet?

I hvor høj grad levede projektet op til
jeres målsætning?

1

2

3

1

Understøtte deres egen
formidling ved at
præsentere dem for
forskellige former for lyrik
og understøtte deres egen
Afvikle forløbet
i
produktion
via en
fællesskab og derved
forfatterworkshop
udforske partnernes
kompetencer

Skabe varieret
undervisning ved at teste
tre forskellige
4 undervisningsformer;
arbejde med udvalgte
digte i
klasseundervisningen,
workshop med forfatter,
5)afrundende
GODE RÅD
udstilling
1

At eleverne får produceret
et digt hver.
2

Der bliver skabt kontakt
mellem projektdeltagerne,
som også fører til
3 fremtidige forløb

Afprøve læringsrum

At de tre
undervisningsformer er
blevet afviklet.
4

4
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Styrke elevernes
samarbejdskompetencer
med eksterne
1 samarbejdspartnere; både
forfatter Mads Mygind og
Øge elevernes
biblioteket
formidlingskompetencer;
eleverne skal prøve at
2 formidle deres personlige
oplevelser via lyrik
Netværk; Skabe grobund
for fremtidige samarbejder
mellem biblioteket og
3 College360

hø

Eleverne kan anvende de
redskaber og idéer, som
forfatteren giver til deres
produktion

I

De skal coaches i deres
egen produktion af lyrik

r

2) INDSATS

4. OPGAVER – DIDAKTIK
Denne model kan I bruge til at sikre jer, at mål og indsats hænger sammen og samtidig sikre, at projektet bliver evalueret ud fra intentionerne
med det. Det er en god ide at udfylde én model der er fælles for projektet og dernæst én model, som er individuel for hver partner i projektet.
1) Start med at udfylde de mål, I ønsker at opnå med projektet. Det kan være både fagspecifikke læringsmål og projektspecifikke mål.
2) Udfyld nu den indsats, som I overordnet, vil udføre i forsøget på at realisere hvert mål. 3) Noter dernæst de tegn, der kan være indikationer på, at indsatsen lykkes. 4) Når projektet er afsluttet, udfyldes jeres vurdering af, hvorvidt projektet har levet op til sine oprindelige målsætninger. 5) Endelig noteres to gode råd til, hvordan man kunne lave et lignende projekt – bare endnu bedre.

PARTNER 1: Biblioteket
3) TEGN

1) MÅL

4) EVALUERING

Hvad vil I gøre for at nå jeres
mål?

Hvordan kan I se, at målsætningen
lykkes? Det kan vi se ved at…

Hvilke læringsmål har I for
projektet?

I hvor høj grad levede projektet op til
jeres målsætning?

1

1

En biblioteksformidler er
valgt som projektleder
2

Få mere viden om
arbejdsgange på
College360, diskutere
3 fremtidige samarbejder
med gymnasielærerne
Samtænke projektet med
eksisterende
indsatsområder på
4 biblioteket

1

Erfaring med projektledelse
i campus-projekter

Vi indsamler brugbare
erfaringer
2

2

Efterfølgende samarbejder
med College 360
3

Vi bruger erfaringer og
muligvis elever fra
projektet i LYT 4 Bibliotekernes podcast om
lyrik

5) GODE RÅD
1

2

Afklaring af muligheder for
fremtidige lignende
læringssamarbejder
udenfor Heartbeats
3

Integrere Campus
Heartbeats i bibliotekets
øvrige dagsordener
4
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Mere viden om
lyrikformidling til
målgruppen

I

Vi indsamler brugbare
erfaringer

Afvikle forløbet og
opsamle de vigtigste
erfaringer jvf. målet

r

2) INDSATS

4. OPGAVER – DIDAKTIK
Denne model kan I bruge til at sikre jer, at mål og indsats hænger sammen og samtidig sikre, at projektet bliver evalueret ud fra intentionerne
med det. Det er en god ide at udfylde én model der er fælles for projektet og dernæst én model, som er individuel for hver partner i projektet.
1) Start med at udfylde de mål, I ønsker at opnå med projektet. Det kan være både fagspecifikke læringsmål og projektspecifikke mål.
2) Udfyld nu den indsats, som I overordnet, vil udføre i forsøget på at realisere hvert mål. 3) Noter dernæst de tegn, der kan være indikationer på, at indsatsen lykkes. 4) Når projektet er afsluttet, udfyldes jeres vurdering af, hvorvidt projektet har levet op til sine oprindelige målsætninger. 5) Endelig noteres to gode råd til, hvordan man kunne lave et lignende projekt – bare endnu bedre.

PARTNER 2: College 360 - HHX
3) TEGN

1) MÅL

4) EVALUERING

Hvad vil I gøre for at nå jeres
mål?

Hvordan kan I se, at målsætningen
lykkes? Det kan vi se ved at…

Hvilke læringsmål har I for
projektet?

I hvor høj grad levede projektet op til
jeres målsætning?

1

1

Diskutere relevante
analytiske fokuspunkter
for specifikke digte
2

1

2

2

Eleverne kan sætte ord på
deres iagttagelser i
digtene

Øve at begrebsliggøre og
udtrykke et umiddelbart
indtryk af et digt
3

3

Opbygge en indsigt i
sprog gennem
nærlæsning af lyrik
4

Udtrykke sig mundtligt
hensigtsmæssigt og korrekt
3

Demonstrere indsigt i
sprogets opbygning

At eleverne kan diskutere
de sproglige virkemidler i
et digt
4

4

5) GODE RÅD
1

Udføre metodisk og
relevant analyse og
fortolkning af lyrik

Eleverne kan se, hvor der
er noget på spil i et digt

2
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Anvende forskellige
mundtlige og skriftlige
genrer

Der kommer en
fortrolighed med
lyrik-genren

I

Præsentere og arbejde
med forskellige digte

r

2) INDSATS

4. OPGAVER – DIDAKTIK
Denne model kan I bruge til at sikre jer, at mål og indsats hænger sammen og samtidig sikre, at projektet bliver evalueret ud fra intentionerne
med det. Det er en god ide at udfylde én model der er fælles for projektet og dernæst én model, som er individuel for hver partner i projektet.
1) Start med at udfylde de mål, I ønsker at opnå med projektet. Det kan være både fagspecifikke læringsmål og projektspecifikke mål.
2) Udfyld nu den indsats, som I overordnet, vil udføre i forsøget på at realisere hvert mål. 3) Noter dernæst de tegn, der kan være indikationer på, at indsatsen lykkes. 4) Når projektet er afsluttet, udfyldes jeres vurdering af, hvorvidt projektet har levet op til sine oprindelige målsætninger. 5) Endelig noteres to gode råd til, hvordan man kunne lave et lignende projekt – bare endnu bedre.

PARTNER 3:
3) TEGN

1) MÅL

4) EVALUERING

Hvad vil I gøre for at nå jeres
mål?

Hvordan kan I se, at målsætningen
lykkes? Det kan vi se ved at…

Hvilke læringsmål har I for
projektet?

I hvor høj grad levede projektet op til
jeres målsætning?

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5) GODE RÅD
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2) INDSATS

5. TID
Skemaet her kan I bruge til at få et overblik over, hvordan jeres tid og arbejdsopgaver hænger sammen.
Noter de milepæle I har i projektet, samt hvornår de ligger, og hvem der er ansvarlig for dem. Husk at
tage stilling til hvordan og hvornår I varetager dokumentation og evaluering af projektet.

STARTDATO:

SLUTDATO:
FØR

HVORNÅR

Januar Afsluttes senest
primo februar

HVAD

Udvælgelse af
digte

EFTER

UNDER
HVEM

Primært Maria
Louise og
Katrine, med
input fra Astrid
og Pernille

HVORNÅR

Fra primo
februar
22.-23. marts

Uge 14

HVAD

HVEM

Pernille og
Arbejde med
Astrid
digte i
undervisningen
Workshop med Alle
Mads Mygind
Dokumentation
Udstilling og
oplæsning af
digte

Alle

HVORNÅR
Uge 14

HVAD

Evaluering
Evaluering

HVEM

Alle

6. RESSOURCER
– PROJEKTGRUPPE

Navn
Mail
Institution
Faglighed
Kompetencer
Rolle i projektet
Timer til rådighed

Navn
Mail
Institution

Astrid Abildgaard
aajo@college360.dk
College360
Dansk, Samfundsfag

Undervisning
Projektdeltager

25 timer

Katrine Sivesgaard
kasi@silkeborgbib.dk
Silkeborg Bibliotek

Faglighed
Kompetencer
Rolle i projektet
Timer til rådighed

Formidling
Projektleder

40 timer

Navn
Mail
Institution
Faglighed
Kompetencer
Rolle i projektet
Timer til rådighed

Pernille Dam Elvang

Navn

pedl@college360.dk

Mail

College360
Dansk, Historie

Undervisning
Projektdeltager

25 timer

Institution

Maria Louise Christensen
mlc@silkeborgbib.dk
Silkeborg Bibliotek

Faglighed
Kompetencer
Rolle i projektet
Timer til rådighed

Navn

Navn

Mail

Mail

Institution

Institution

Faglighed

Faglighed

Kompetencer

Kompetencer

Rolle i projektet

Rolle i projektet

Timer til rådighed

Timer til rådighed

Formidling
Projektdeltager

25 timer

6. RESSOURCER
– FACILITETER OG MATERIALER
Hvilke faciliteter og materialer har I til rådighed og behov for at gøre brug af?

1

Lokaler i Campus; Panorama, Hjørnet og
Kanten
Grafisk afdeling på Silkeborg Bibliotek

2

3

4

5

6. RESSOURCER
– EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE

Organisation
Bidrag til projektet
Navn på kontaktperson
Mail

Forfatter Mads Mygind
Afholdelse af workshop

Mads Mygind
madslmygind@gmail.com

Organisation
Bidrag til projektet
Navn på kontaktperson
Mail

Organisation

Organisation

Bidrag til projektet

Bidrag til projektet

Navn på kontaktperson

Navn på kontaktperson

Mail

Mail

6. RESSOURCER
– ØKONOMI

INDTÆGTER
Giver

Campus - Aktivitetspuljen

UDGIFTER
Beløb

13.000,00 kr

Køb

Forfatter til workshop
Transport og overnatning til forfatter

Beløb

10.000,00 kr
1.200,00 kr

Forplejning til elever, forfatter og projektdeltagere 1.400,00 kr

Diverse materialer

Total:

13.000,00 kr

Total:

400,00 kr

13.000,00 kr

7. PRAKTISK
– TIMEOPGØRELSE
PROJEKTDELTAGER 1

Registrering af timeforbrug på projekter og læringsforløb skal udfyldes for
projektdeltagere i alle projekter eller læringsforløb. Der skal udfyldes et
skema for hvert projekt eller læringsforløb, man deltager i.

Projekttitel

Navn på læringsforløb

Tidsperiode for registrering af timer

Timeforbrug i alt på projektet i perioden

Navn på projektdeltager

Dato og underskrift projektdeltager

Navn på projektleder

Dato og underskrift projektleder

– Skemaet skrives under af både projektleder og projektdeltager.
– Projektleder opbevarer de underskrevne skemaer.
– Projektleder sørger for at der bliver gemt en kopi af de underskrevne skemaer i projektdeltagernes personalemappe. Dette gælder ikke for eksterne samarbejdsparter.
Projektleder er ansvarlig for dokumentation af mødeaktivitet i form af mødeindkaldelser, deltagerlister og referater.

7. PRAKTISK
– TIMEOPGØRELSE
PROJEKTDELTAGER 2

Registrering af timeforbrug på projekter og læringsforløb skal udfyldes for
projektdeltagere i alle projekter eller læringsforløb. Der skal udfyldes et
skema for hvert projekt eller læringsforløb, man deltager i.

Projekttitel

Navn på læringsforløb

Tidsperiode for registrering af timer

Timeforbrug i alt på projektet i perioden

Navn på projektdeltager

Dato og underskrift projektdeltager

Navn på projektleder

Dato og underskrift projektleder

– Skemaet skrives under af både projektleder og projektdeltager.
– Projektleder opbevarer de underskrevne skemaer.
– Projektleder sørger for at der bliver gemt en kopi af de underskrevne skemaer i projektdeltagernes personalemappe. Dette gælder ikke for eksterne samarbejdsparter.
Projektleder er ansvarlig for dokumentation af mødeaktivitet i form af mødeindkaldelser, deltagerlister og referater.

7. PRAKTISK
– TIMEOPGØRELSE
PROJEKTDELTAGER 3

Registrering af timeforbrug på projekter og læringsforløb skal udfyldes for
projektdeltagere i alle projekter eller læringsforløb. Der skal udfyldes et
skema for hvert projekt eller læringsforløb, man deltager i.

Projekttitel

Navn på læringsforløb

Tidsperiode for registrering af timer

Timeforbrug i alt på projektet i perioden

Navn på projektdeltager

Dato og underskrift projektdeltager

Navn på projektleder

Dato og underskrift projektleder

– Skemaet skrives under af både projektleder og projektdeltager.
– Projektleder opbevarer de underskrevne skemaer.
– Projektleder sørger for at der bliver gemt en kopi af de underskrevne skemaer i projektdeltagernes personalemappe. Dette gælder ikke for eksterne samarbejdsparter.
Projektleder er ansvarlig for dokumentation af mødeaktivitet i form af mødeindkaldelser, deltagerlister og referater.

7. PRAKTISK
– TIMEOPGØRELSE
PROJEKTDELTAGER 4

Registrering af timeforbrug på projekter og læringsforløb skal udfyldes for
projektdeltagere i alle projekter eller læringsforløb. Der skal udfyldes et
skema for hvert projekt eller læringsforløb, man deltager i.

Projekttitel

Navn på læringsforløb

Tidsperiode for registrering af timer

Timeforbrug i alt på projektet i perioden

Navn på projektdeltager

Dato og underskrift projektdeltager

Navn på projektleder

Dato og underskrift projektleder

– Skemaet skrives under af både projektleder og projektdeltager.
– Projektleder opbevarer de underskrevne skemaer.
– Projektleder sørger for at der bliver gemt en kopi af de underskrevne skemaer i projektdeltagernes personalemappe. Dette gælder ikke for eksterne samarbejdsparter.
Projektleder er ansvarlig for dokumentation af mødeaktivitet i form af mødeindkaldelser, deltagerlister og referater.

7. PRAKTISK
– TIMEOPGØRELSE
PROJEKTDELTAGER 5

Registrering af timeforbrug på projekter og læringsforløb skal udfyldes for
projektdeltagere i alle projekter eller læringsforløb. Der skal udfyldes et
skema for hvert projekt eller læringsforløb, man deltager i.

Projekttitel

Navn på læringsforløb

Tidsperiode for registrering af timer

Timeforbrug i alt på projektet i perioden

Navn på projektdeltager

Dato og underskrift projektdeltager

Navn på projektleder

Dato og underskrift projektleder

– Skemaet skrives under af både projektleder og projektdeltager.
– Projektleder opbevarer de underskrevne skemaer.
– Projektleder sørger for at der bliver gemt en kopi af de underskrevne skemaer i projektdeltagernes personalemappe. Dette gælder ikke for eksterne samarbejdsparter.
Projektleder er ansvarlig for dokumentation af mødeaktivitet i form af mødeindkaldelser, deltagerlister og referater.

7. PRAKTISK
– TIMEOPGØRELSE
PROJEKTDELTAGER 6

Registrering af timeforbrug på projekter og læringsforløb skal udfyldes for
projektdeltagere i alle projekter eller læringsforløb. Der skal udfyldes et
skema for hvert projekt eller læringsforløb, man deltager i.

Projekttitel

Navn på læringsforløb

Tidsperiode for registrering af timer

Timeforbrug i alt på projektet i perioden

Navn på projektdeltager

Dato og underskrift projektdeltager

Navn på projektleder

Dato og underskrift projektleder

– Skemaet skrives under af både projektleder og projektdeltager.
– Projektleder opbevarer de underskrevne skemaer.
– Projektleder sørger for at der bliver gemt en kopi af de underskrevne skemaer i projektdeltagernes personalemappe. Dette gælder ikke for eksterne samarbejdsparter.
Projektleder er ansvarlig for dokumentation af mødeaktivitet i form af mødeindkaldelser, deltagerlister og referater.

7. PRAKTISK
– FOTOSAMTYKKE
(BØRN OG UNGE UNDER 15 ÅR)
(Udfyldes af projektleder/lærer)

Barnets navn:

Navn på projektet:

Barnets skole:

Dato for fotos:

Barnets klasse:
Navn på forældre/værge:

(Udfyldes af forældre/værge)
Jeg giver hermed samtykke til, at billeder taget af mit barn i forbindelse
med projektet må bruges af Silkeborg Kommune og partnerorganisationerne bag Campus Bindslevs Plads til flg. formål:
– I forbindelse med tv-spots på fx Tv2 Østjylland
– Diverse kommunale hjemmesider og blogs
–R
 elevante facebookgrupper og Instagramprofil tilhørende Silkeborg Kommune og
partnerne bag Campus Bindslevs Plads
Jeg giver desuden samtykke til, at billedet/billederne må bruges til:
Silkeborg Kommunes hjemmeside
Campus Bindslevs Plads’ hjemmeside
F
 ysiske og digitale tryksager udgivet af Silkeborg Kommune eller Campus Bindslevs Plads
A
 rkivering i Silkeborg Kommunes eller Campus Bindslevs Plads’ elektroniske
billedarkiv

DATO		

UNDERSKRIFT

Ved valg af foto vurderes billedet ud fra følgende regler:
1. F
 otoet må ikke vurderes som ydmygende eller krænkende på
barnet eller pårørende
2. S
 ilkeborg Kommune har ophavsretten til billedet – og informerer
om det, så billedet ikke bruges i andre sammenhænge.
3. H
 vis personer på et billede beder om det, skal fotoet fjernes hurtigst muligt fra hjemmeside og arkiver. Trykte materialer vil ikke
blive indsamlet, men billedet vil ikke blive brugt i forbindelse med
genoptryk.
4. Alle skriftlige tilladelser kan til enhver tid skriftligt trækkes tilbage

8. EVALUERING
Når I har gennemført projektet, så gå til punkt nr. 4 ”Opgaver – Didaktik”. Her kan I
evaluere jeres projekt ud fra de mål, I har sat jer ved projektets begyndelse. Brug det
som anledning til at evaluere på: Om jeres projekt har nået de mål, I har sat jer? Om I
har opnået andet, end I forventede med projektet? Om det var de rigtige mål, der blev
sat for projektet? Det kan være en god idé at lave en evaluering både for jeres fælles
læringsmål og for jeres individuelle fagspecifikke mål.
Når I har evalueret projektet noterer I på samme side to gode råd til, hvis I eller andre
skulle arbejde med et lignende projekt igen.
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Projektleder: René Gabs Bargisen
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Pedersen, Susanne Hansen, Niels Holm Greibe
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Mai Ly Nguyen, Mette Djaba Sørensen
Th. Langs Skole: Rikke Ravn Weiergang,
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Kleist
Folkeskolen: Karen-Lise Hjort Skytte, Hanne
Jacobsen, Helga Søndergaard
Den Kreative Skole: Flemming Giese
LAYOUT: KRIMS
CAMPUSPARTNERE:
Silkeborg Bibliotekerne
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Th. Langs Skole
Silkeborg Ungdomsskole
Folkeskolen i Silkeborg
Den Kreative Skole

CAMPUSKOORDINATOR:
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