Evalueringsskema for projekter gennemført med støtte fra
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje.
1. Projektets titel og j. nr.:
Ung på landet, j.nr: 1022-378
___________________________________________________
2. Projektets formål:
At formidle viden om landdistrikternes udfordringer og udviklingsmuligheder til
folkeskolens udskoling. At få unge i landdistrikterne til at reflektere over og
komme med forslag til konkrete udviklingsmuligheder i deres kommune. At indsamle og formidle de unges anbefalinger til kommuner og andre relevante aktører samt offentligheden.
___________________________________________________
3. Projektets forventede forløb og resultater:
Beskrivelsen kan f.eks. omfatte projektets forventede aktiviteter, deltagere og tidsforløb.

Undervisnings-websitet har til hensigt at formidle viden om landdistrikternes
muligheder og udfordringer på en vedkommende og inspirerende måde, hvor
eleverne selv skal producere indhold, kommunikere med elever i andre landsdele, ligesom de kan kommentere på hinandens produkter. Materialet forventes
at blive anvendt af dansk- og samfundsfagslærere bredt over hele landet, hvorved det vil nå ud til en stor skare af elever i udskolingen.
___________________________________________________
4. Projektets faktiske forløb og resultater:
Beskrivelsen kan f.eks. omfatte projektets forventede aktiviteter, deltagere og tidsforløb.

Det er lykkedes at skabe et undervisnings-website, som formidler viden om
landdistrikternes muligheder og udfordringer på en vedkommende og inspirerende måde, som passer godt ind i dansk- og samfundsfagsundervisningen
ifølge den skolelærer, som har været didaktisk konsulent på projektet. Desværre har den interaktive del af websitet ikke levet op til intentionerne, idet færre
elever end forventet har benyttet muligheden for at oprette egne indlæg og
kommentere på andres indlæg. Ligeledes har ’mødestedet’ og muligheden for
at oprette kronikker og debatindlæg samt anbefalinger til kommunen heller ikke
haft den forventede effekt. Der har fra projektstart til projektslut (marts 2016)
været 2.841 brugere på sitet og 15.269 sidevisninger, men der kommer forhåbentlig flere, eftersom vi 14. april havde annonce for sitet i fagbladet Folkeskolen, og i perioden 14.-30. april 2016 har en banner-annonce på folkeskolen.dk,
og fordi websitet er hostet i hele 2016, hvorved flere skoleklasser har mulighed
for at anvende det.
___________________________________________________
5. Årsager til eventuelle afvigelser mellem projektets forventede forløb og resultater og projektets faktiske forløb og resultater:
Beskrivelsen kan f.eks. omfatte baggrunden for eventuelle ændringer i projektets indhold og forløb.

Vi kan kun gætte på årsagerne til, at den interaktive del af undervisningswebsitet ikke er blevet benyttet i forventet grad, idet selve undervisningsmaterialet ifølge projektets didaktiske konsulent passer godt ind i læreplanerne for
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både dansk, samfundsfag og til dels også historie. Det er vores opfattelse efter
snak med flere skolelærere, at de kun i begrænset omfang anvender materialeplatformen emu.dk til at søge efter nyt undervisningsmateriale. Og at der derfor skal mere målrettet markedsføring til for at udbrede kendskabet til nyt materiale.
___________________________________________________
6. Erfaringer fra projektet som kan være til gavn for andre projekter:
Beskrivelsen kan f.eks. omfatte praktiske erfaringer fra projektets forberedelse, gennemførelse
samt erfaringer fra formidling af projektets resultater.

Det har været til stor gavn at udarbejde et meget præcist sitemap for undervisnings-websitet med beskrivelse af alle funktioner, så der ikke opstod nogle misforståelser med webudviklerne om vores forventninger til funktionerne.
Vi kan kun anbefale, at man udarbejder en udførlig markedsføringsplan og afsætter flere midler til at gøre opmærksom på projektet, i dette tilfælde et helt
nyt undervisningsmateriale.
___________________________________________________
7. Eventuelle initiativer til opfølgning på projektet:
Beskrivelsen kan f.eks. omfatte de planlagte eller igangsatte aktiviteter, tidsplanen og budgettet for
projektets gennemførelse.

Projektets aktiviteter, tidsplan og budget er gennemført som planlagt.
___________________________________________________
8. Projektets beskæftigelsesmæssige effekt
Beskrivelsen skal redegøre for den beskæftigelsesmæssige effekt af projektet, såfremt projektet
havde et egentligt beskæftigelsesmæssigt sigte

_________________________________________________

9. Projektets kontaktperson ved evt. fremtidige henvendelser:
Navn: Helle Thilo
Adresse: Kødboderne 18, 1., 1714 Kbh. V.
Telefonnummer: 29931282
E-mail adresse: het@youglobe.dk
_________________________________________________

Evalueringsskemaet sendes sammen med det reviderede regnskab til: Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter
Puljeenheden
Gammel Mønt 4
1117 København K
E-mail: puljer@mbbl.dk
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NB. Der skal kun indsendes et eksemplar af hhv. evalueringsskema og revideret regnskab (enten pr. e-post eller alm. post). Af hensyn til journalisering af materialet foretrækkes e-post.

