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Indkaldelse til afsluttende projektledermøde 
 
Som aftalt mødes vi snart til det sidste fællesmøde for projektlederne af forsøgs- og udviklingsprojekter 
om anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag. Mødet finder sted mandag den 6.februar  2012 på 
Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3. Jeg regner naturligvis med, at alle deltager – skulle 
du mod forventning ikke kunne deltage, vil jeg gerne vide det senest den 26. januar 2012. 
 
Udkast til dagsorden for mødet (i grove træk): 
Kl. 10.30 Ankomst og kaffe 
Kl. 10.40 Vi arbejder med formulering af anbefalinger til de nye projektledere omkring dels 

projektorganisering, dels gennemførelse af projektaktiviteter og bidrag til IND’s følgeprojekt 
Kl. 12.15 Frokost sammen med projektledere og -deltagere fra de udviklingsprojekter, der netop er 

startet 
Kl. 13.15 I videregiver ovenstående anbefalinger til de ”nye” projektledere 
Kl. 14.00 Pause 
Kl. 14.15 Plenumdebat om afsluttende bidrag til følgeprojektet samt den afsluttende projektrapport 
Kl. 15.30 Tak for denne gang – og forhåbentlig på gensyn  
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Mødets mål 
På mødet kan du og dine projektlederkolleger dele praksiserfaring og gensidigt inspirere hinanden i 
forhold til de konkrete problemstillinger – positive og negative – som I som projektledere oplever i jeres 
projekter. Jeg vil bede dig gøre dig nogle overvejelser – meget gerne sammen med din projektgruppe – 
omkring nedenstående punkter. Som skitseret i dagsordenen ovenfor, skal vi blandt andet arbejde med 
formulering af anbefalinger til projektgrupperne i de udviklingsprojekter, som Ministeriet for Børn og 
Undervisning netop har igangsat. 
 
At arbejde med anvendelsesorientering i undervisningen 

• Hvad har begrebet ”anvendelsesorientering” betydet for dig/jer i praksis? Beskriv et konkret 
eksempel fra projektet. 

• Hvilken betydning har anvendelsesorienteringen haft for faget/fagene? Har I fx oplevet, at der er 
særlige elevgrupper, der motiveres af anvendelsesorienteringen? Giver anvendelsesorienteringen 
anledning til en anden form for faglighed end sædvanligt? Har det relevans i forhold til 
fagets/fagenes læreplaner? 

Udbyttet af projektet 
• Vurderer du, at de mål, der er nævnt i jeres oprindelige projektbeskrivelse, vil blive opfyldt? Hvad 

er de vigtigste pointer, I er nået frem til? 
• Hvilke muligheder og barrierer ser du i forhold til at gennemføre undervisningsforløb med 

anvendelsesorientering for hhv. eleverne og for de deltagende parter (undervisere, universiteter, 
virksomheder eller andre)? 

Fra udvikling til drift 
• Vurderer du på nuværende tidspunkt, at der er skabt levedygtige netværk blandt deltagerne, så 

samarbejdet vil fortsætte efter afslutningen af dette projekt? 
Evaluering af jeres projekt 

• Har I i projektgruppen gjort jer tanker om en afsluttende evaluering (måske som forberedelse til 
den endelige afrapportering)? 

• Hvilke målgrupper er det i givet fald relevant at adressere? 
• Hvilken form vil I benytte? 

Formidling af projektets resultater 
• Hvilke resultater fra projektet skal – eller bør – formidles? 
• Hvem vil det være relevant for? 

Afsluttende rapport 
• Hvad bør denne i hovedtræk omfatte? 

 
Du er velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene W. Friis 
Direkte telefon: 25 54 43 32 


