
Ansøgning om økonomisk støtte til: 

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser – FUSA 
1. Institutionsoplysninger  

Ressortministerium  Undervisningsministeriet 

Institutionens navn Københavns Åbne Gymnasium 

Adresse Sjælør Boulevard 133 

Hovedtelefonnummer  36463350 

Institutionens e-mail kg@adm.kg.dk 

Projektleder (kontaktperson) Lone Andersen 

Projektleders e-mail la@kg.dk 

Projektleders telefonnummer 60604407 

E-mail til økonomifunktion (cc på 
bevillingsbrev mv.) 

Sidsel Buhr Jeppesen (Økonomichef)  
sb@htg.dk 

CVR-nummer 29556393 

EAN-nummer 5798000558397 

Ønskes udbetaling til NemKonto? 
(Sæt kryds. Hvis nej, oplys bankkonto) 

Ja:  

Nej: Reg.nr.-Kontonr.:0216 4069051650 

2. Hvad er projektets titel? 

Det mangfoldige gymnasium - inkluderende elevfællesskaber gennem kollegial sparring og pædagogisk 
kompetenceløft. 

3. Hvilket beløb søger I om?  

      410.000      kr. (hele tusinde – samme beløb som i celle D24 i budgetskabelonen) 

4. Er projektet godkendt i samarbejdsudvalget eller af ledelse og tillidsrepræsentanter? 

Projektet skal være godkendt af samarbejdsudvalget eller af ledelse og TR’er for projektets målgruppe. 

Er projektet godkendt i samarbejdsudvalget?  
Ja _X_ Nej ___ Hvis nej, hvad er årsagen: _____________________________________________ 

Er projektet godkendt af både ledelse og tillids/medarbejderrepræsentanter for projektets målgruppe? 
 Ja _X_ Dato og navn på tillidsrepræsentant(er): S.U møde d. 4 december 2017 (Jens Thorup)  
Nej ___ Hvis nej, hvad er årsagen: 

5. Hvem er målgruppe for aktiviteterne? 

 Antal direkte 
deltagere 

Faggrupper 

Ansatte omfattet af OAO-overenskomster   

Ansatte omfattet af LC/CO10-overenskomster   

Ansatte omfattet af Akademiker-overenskomsten 91 ansatte Alle undervisere  

Evt. bemærkninger 
 

 

 

6. Hvad er formålet med projektet? 
Beskriv projektets formål – kort og præcist på maks. 1-2 sætninger. 

Et pædagogisk kompetenceløft til styrkelse af inkluderende elev-fællesskaber og tillidsfuld kollegial 
sparring om udfordringerne i undervisningspraksis. 
 

7. Hvad er baggrunden for, at I ønsker at igangsætte dette projekt? 
Beskriv, hvilke behov og udfordringer I har, som projektet skal adressere? Hvordan skal projektet bidrage til 
løsningen af kerneopgaven og sikre medarbejdernes fortsatte værdi på arbejdsmarkedet (employability)? 
Hvordan er disse behov koblet til jeres kompetencestrategi og andre indsatser? 
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Vores projekt har som mål at styrke det professionelle læringsfællesskab mellem lærere med henblik 
på at styrke elevernes læringsfællesskaber. Vi ønsker et pædagogisk kompetenceløft mhb. tillidsfuld 
kollegial sparring om udfordringerne i undervisningspraksis, som styrker inkluderende 
elevfællesskaber. Ved ikke-inkluderende elevfælleskaber forstår vi undervisningssituationer, hvor 
elevernes mangfoldighed udfordrer muligheden for at samle eleverne i et læringsfællesskab og i en god 
klasserumskultur.  
 
Udfordring:  
KGs særlige position er, at vi har mange forskellige typer af elever fra mange forskellige områder i 
København og omegn, bl.a. socialt udsatte områder. Det betyder, at flere af KGs elever er såkaldt 
gymnasiefremmede og nogle har svære folkeskole-forløb bag sig.  
 
Underviserne har til tider svært ved at få etableret de vilkår, som skal danne gode elevfællesskaber, 
hvor eleverne kan lære af hinanden og med hinanden på baggrund af deres mangfoldige erfaringer. 
Skolens motto er ”You and Me are We”, men som undervisere kan vi opleve besvær med at skabe et 
socialt og fagligt fællesskab, hvilket kan resultere i frafald, mistrivsel, nedsat læring eller blot at nogle 
elever skifter klasse. Resultatet af en dårlig klasserumskultur er desuden at eleverne ikke deltager, ikke 
stiller spørgsmål og ikke hjælper hinanden.  
 
Både undervisere og elever skal således navigere i et mangfoldigt klasserum bestående af hele spektret 
fra gymnasiefremmede til særdeles gymnasie-parate elever, elever med forskellige kulturelle baggrunde 
og elever med forskellige robustheder. Det kræver mod, ansvar og empati hos alle elever at overvinde 
en oplevelse af forskelligartethed og fremmedgjorthed over for skolefællesskabet. Det er 
underviserens opgave at hjælpe dem med det. 
 
Kompetencebehov:  
Som undervisere står vi således med en pædagogisk og social udfordring, som vi ikke er klædt på til at 
håndtere. Vi har brug for pædagogiske og psykologiske kompetencer til at håndtere denne 
mangfoldighed, således at eleverne kan indgå i meningsfulde faglige og sociale relationer, og ikke 
ender i mistrivsel og frafald.  
 
De pædagogiske kompetencer er relationskompetencer, samt styrkelse af et fælles pædagogisk-fagligt 
sprog, som vi kan bruge i samtale med og om eleverne, således at underviserens erfaringer ikke fører 
til frustrerede fortolkninger og oplevelse af manglende handlemuligheder. De psykologiske 
kompetencer består i at kunne imødekomme og varetage elever med forskellig modstand mod læring. 
 
Konkret har vi brug for at udvikle kompetencer på følgende tre områder: 
 
1) Klasserumskultur: En dårlig klasserumskultur kan være ødelæggende for indlæringen og kan betyde 
frafald hos både stærke og svage elever. Hvordan kan vi arbejde med klasserumskulturen, både 
proaktivt i starten af skoletiden samt undervejs, når der er konkrete problemer i specifikke klasser?  
 
2) Underviserens blik på eleverne: Som undervisere kan vi have tendens til at kategorisere og 
positionere eleverne, hvilket kan begrænse elevernes deltagelsesmuligheder. Hvordan kan vi blive 
bevidste om vores “blinde vinkler” og professionalisere underviserens “blik” på eleven?  
 
3) Elevernes forskellige udgangspunkter: En del elever har personlige problemstillinger, som kan 
påvirke deres adfærd og evne til at indgå samarbejde, koncentrere sig, osv. Hvordan kan vi som 
undervisere få en bedre forståelse for de psykologiske og personlige faktorer, der kan være en barriere 
for elevernes læring? Hvordan kan vi klædes bedre på til at tage de uformelle elevsamtaler - og bidrage 
til at føre eleverne videre til andre støtteordninger på skolen? 
 
Overordnet oplever vi et behov for, gennem en mere systematiseret og professionel kollegial sparring, 
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at finde løsninger på hvordan elevfællesskabet kan styrkes - og hvordan den sociale og den faglige 
dimension kan samtænkes, især i forhold til de tre ovennævnte arenaer.  
 
Kobling til kompetencestrategi og andre indsatser:  
Projektet kobler sig til Københavns Åbne Gymnasiums indsatsområde omkring elevtrivsel. Der er 
ansat en elevcoach, Trine Rølle, med specifikke fagpsykologiske redskaber til håndtering af 
udfordringer i klasserummet, samt hos den enkelte elev. I samarbejde med hende vil projektet sætte 
underviseren i stand til i højere grad at kunne inkorporere de fagpsykologiske redskaber i 
undervisningen og klasserummet.  
 
Derudover kobler projektet sig til Københavns åbne gymnasiums målsætning om at styrke 
undervisernes professionelle læringsfællesskaber, samt udvikle en strategi til fastholdelse af eleverne. 
Overordnet er Københavns Åbne Gymnasiums profil formuleret som “You and Me are We”, hvilket 
udtrykker en grundlæggende vision om at skabe inkluderende fællesskaber.  

8. Har I hentet inspiration udefra til jeres projekt?   

□ X Ja  
□ Nej 
 
Hvis ja, hvor:  

□ Netværk. Uddyb hvilke(t): Vi er inspireret af projektet “HOLD FAST” om fastholdelse og frafald på 6 
gymnasier på Københans Vestegn. Vi var selv perifært involveret i projektets anden fase. Projektet var 
forankret i Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF), som nu er nedlagt.  
 

□ Kompetencesekretariatets formidling af cases. Uddyb:_  
 
“Den inkluderende efterskole” - vi har kigget på deres case, da de har samme udfordring med større 
tilstrømning af elever med forskellig baggrund. Vi synes især at deres fokus på udvikling af 
inklusionspædagogiske metoder var interessant.  
http://www.kompetenceudvikling.dk/projekt-den-inkluderende-efterskole 
 
“Dialog og samarbejde på VUC Lyngby” - vi er inspireret af projektets fokus på styrkelse af 
arbejdsmiljøet igennem tillidsbaseret dialog. Ligesom VUC har vi som gymnasial uddannelse oplevet 
reform efter reform - og vi har samme behov for at styrke de kollegiale relationer. 
https://kompetenceudvikling.dk/projekt-dialog-og-samarbejde-paa-vuc-lyngby 
 
_________________________________________  
□ Film________________________________________________________________________________  
□ Sociale medier________________________________________________________________________ 
□ Konference__________________________________________________________________________ 
□ Artikel______________________________________________________________________________ 
□ Andet_______________________________________________________________________________ 

 
- Rapport: “HOLD FAST - Slutrapport over 19 fastholdelsesprojekter på gymnasiale uddannelser” 
(fra Videnscenter om fastholdelse og frafald, VOFF) 
 

- Publikation: “Klassen spiller ind ‐ klasserumskultur, fællesskaber og deltagelse i gymnasiet” (fra 
Center for Ungdomsforskning, CeFu) 
 
- Bog: “Når gymnasiet er en fremmed verden”, Forlaget Samfundslitteratur 
 
- Bog: “Balladens fornuft” Laura Gilliam, Ungdomsforskning, 2008 
 
- ”Anerkendes af hvem og for hvad?”, Lise Paulsen Galal 

http://www.kompetenceudvikling.dk/projekt-den-inkluderende-efterskole
http://www.kompetenceudvikling.dk/projekt-den-inkluderende-efterskole
http://www.kompetenceudvikling.dk/projekt-den-inkluderende-efterskole
http://www.kompetenceudvikling.dk/projekt-den-inkluderende-efterskole
http://www.kompetenceudvikling.dk/projekt-den-inkluderende-efterskole
http://www.kompetenceudvikling.dk/projekt-den-inkluderende-efterskole
https://kompetenceudvikling.dk/projekt-dialog-og-samarbejde-paa-vuc-lyngby
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- “Kollegial sparring - Vejen til trivsel og faglig udvikling”, Charlotte Dalsgaard 
 

9. Hvilke faser og aktiviteter indgår i projektet? 
Beskriv i faser (kronologisk rækkefølge) hvilke aktiviteter, der indgår i projektet. Disse faser og aktiviteter skal 
kunne genfindes i budgettet. Beskriv også fasen efter projektafslutning, hvor de nye arbejdsmetoder og/eller 
produkter overgår fra projekt til drift på arbejdspladsen.  

Fase 0 
Forud for kompetenceforløbet har projektgruppen arbejdet med følgende 2 forberedende indsatser til 
planlægning af kompetenceforløbet:  
 

• I forbindelse med Københavns Åbne Gymnasiums overordnede fokus på professionelle 
læringsfællesskaber har 11 frivillige undervisere i 3 mindre teams igangsat en kortlægning af 
egne udfordringer og kompetencebehov ift. elev-fællesskaber. I undersøgelsesperioden har 
supervision, kollegial sparring og egen refleksion været metodiske redskaber, som har åbnet 
for et yderligere ønske om at undersøge hvilke pædagogiske udviklingsmuligheder en 
tillidsfuld kollegial sparring og supervision kan rumme. 

  
• Før projektstart vil projektgruppen afholde tre møder, hvor de analyserer deltagernes 

kortlægning af udfordringer i mødet med mangfoldigheden. På møderne planlægges kick-off 
workshop og det konkrete indhold for de tre tematiske workshops.  

 
1. Fase: Kompetenceforløbet   
 
Kick-off workshop:  
Forløbet igangsættes med 18 frivillige deltagere, hvor de præsenteres for forløbets temaer, metoder og 
output-mål. Målet med workshoppen er at etablere et fælles afsæt for kompetenceudviklingen og 
styrke deltagernes ejerskab over projektet. Professionelt læringsfællesskab og kollegial sparring bliver 
et metodisk fokus i kick-off workshoppen for at etablere en fælles ramme for den gode kollegiale 
samtale. I forbindelse med kick-off laves første del af en før-og-efter-undersøgelse, som skal 
dokumentere deltagernes kompetenceudvikling.    
  
Tre tematiske workshops, samt pædagogisk afprøvning: 
Hver workshop vil have et tematisk fokus 1) Klasserumskultur og underviserens rolle ift. inkluderende 
elevfællesskaber, 2) Underviserens blik på eleverne og elevens deltagelsesmuligheder 3) Elevernes 
forskellige udgangspunkter. 
 
Til hver workshops medbringer deltagerne en case fra egen undervisningspraksis, som analyseres i 
mindre grupper via kollegial sparring. Eksterne fageksperter bidrager til at sætte den tematiske ramme, 
men fokus er på faciliteret kollegial sparring. Målet er at skabe en fælles forståelse af hvordan kollegial 
sparring kan bruges som en målrettet indsats ift. forandringer i undervisningspraksis.  
  
Workshops indeholder desuden elevfortællinger (video og lyd), som indsamles forud for workshops, 
således at elevernes stemmer bringes direkte ind i forløbet. Elever inviteres også ind for at fortælle 
hvad de ser som de primære udfordringer og løsninger. Målet er at sikre, at underviseren kan udvide 
og reflektere over sit perspektiv på baggrund af elevfortællingerne.  
 
I projektets første fase produceres indhold til et idekatalog, som opsamler cases og handlemuligheder. 
Formålet med idekatalog er at fastholde de erfaringer, som de frivillige deltagere producerer 
undervejs. I projektets anden fase tilføjes de pædagogiske produkter, som deltagerne selv udvikler.   
 
Midtvejsevaluering: 
På den sidste tematiske workshop afsættes tid til mundtlig evaluering, spørgeskema og 
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fokusgruppeinterviews. Konklusioner fra dette inkluderes i den afsluttende evaluering.  
 
To produktionsworkshops:   
Deltagerne opdeles i 4 arbejdsgrupper, som udvikler fire pædagogiske produkter, som introduceres til 
alle undervisere på det efterfølgende internatet i fase 2. Disse kunne være: a) Introforløb for nye 
elever, b) Elevpersonaer, c) Arbejdsfællesskaber (f.eks. studiegrupper) d) Faglig diversitet - 
elevdiversitet, et litteraturforløb med differentiering. De fire pædagogiske produkter vil senere blive 
samlet i et idékatalog. De pædagogiske produkter vil i forskellig grad have fokus på at styrke elev-
fællesskabet og relationerne mellem lærere og elever. Planlægning af internat vil også blive påbegyndt 
på de to produktionsworkshops. 
 
Første afprøvning i praksis: 
Som forberedelse til internatet afprøves øvelser og produkter i førstefasedeltagernes egen 
undervisning, således at de kan trække på praksiserfaring, når de pædagogiske produkter skal 
præsenteres på internatet.  
 
Første udkast af idékatalog: 
Efter første afprøvning samles og bearbejdes de pædagogiske produkter i idékataloget. Målet er at 
forankre den viden, som medarbejderne har produceret, og fastholde kompetencerne i et skriftligt og 
digitalt produkt til efterfølgende anvendelse og vidensdeling med andre gymnasier. Deltagerne på 
internatet tilsendes udkast af idékatalog før internatet. 
  
2. Fase: Internat, pædagogisk implementering og forankring 
 
Internat:  
Viden og pædagogiske produkter (samlet i idékataloget) fra første fase videreformidles og diskuteres 
med en bredere lærergruppe. Internatet vil primært bestå af workshops, som faciliteres af 
førstefasedeltagere. Derudover vil vi lave en paneldebat med ansatte og ledelse, samt arrangerer et 
eksternt oplæg fra andet gymnasie om deres erfaringer. En rød tråd på internatet vil være 
elevfortællinger (video og lyd), og elevrådet inviteres også med, således at de kan sætte ord på hvad 
elevfællesskab og klasserumskultur betyder for dem. 
 
Projektgruppen - i samarbejde med de 18 førstefasedeltagere opdelt i arbejdsgrupper - forbereder 
internatet på de to produktionsworkshops, samt til møder umiddelbart op til afholdelse.     
 
Anden afprøvning af pædagogiske produkter 
De pædagogiske produkter, som underviserne har udviklet i fase 1, afprøves nu i praksis med 
eleverne. I forbindelse med implementering vil underviserne evaluere og lave kollegial sparring, og på 
den måde udgør afprøvningen en integreret del af læringsforløbet. Forbedringer af produkterne 
indarbejdes i idékataloget.  
 
Aktiviteterne på elevniveau tilrettelægges således, at de udvikler og træner elevernes evne til at 
anerkende og håndtere forskellighed som en dynamisk ressource. Fokus vil være på det gode 
klasserum - og elevernes evne til at danne stærke elevfællesskaber og -relationer vil således være i 
fokus. 
 
Afsluttende evaluering og rapport: 
Efter internat og afprøvning af pædagogiske produkter vil projektgruppen udarbejde en afsluttende 
evaluering, som opsamler indsigter fra før-og-efter undersøgelsen og fokusgruppeinterviews fra 2. 
produktionsworkshop. Fokus i evalueringen vil være at afdække mulige tegn på forandringer, som 
beskrevet i afsnit 11 vedrørende effekt af projektet. I forbindelse med den afsluttende evaluering 
færdiggøres idékataloget og lægges online.  
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Planlægning af videreformidling af idékatalog og erfaringer:  
Projektgruppen planlægger videreformidlingen og de mest dedikerede førstefasedeltagere vil bidrage 
til eksterne besøg og konference hos Danske Gymnasier, samt netværk til folkeskoler. Afsnit 13 
beskriver de konkrete detaljer.   
 
3. Fase: Overgang fra projekt til drift 
Overgangen fra projekt til drift vil foregå gennem skolens studieretnings-grupper og struktur med 
teams i klasserne. Projektets output (de pædagogiske produkter og undervisernes nye kompetencer) 
peger direkte ind i skolens kerneopgave, som tilrettelægges og evalueres i studieretnings-grupperne. 
De pædagogiske produkters implementering på skolen ledsages af team-sparring omkring 
produkterne, samt hvordan underviseren kan drage nytte af elevinddragelse i forløbet.  
 
Konkrete skridt mod forankring er: 

• Studieretningsmøder: Underviserne bruger mindst 3 studieretningsmøder til at planlægge 
fortsat anvendelse af de pædagogiske redskaber. 

• Søjlemøder: Underviserne bruger mindst 3 søjlemøder til at reflektere over muligheder og 
barrrierer ifht ibrugtagning af ny viden. 

• Struktureret kollegial sparring: Undervisernes mødes i par indenfor 3 mdr. efter projektets 
afslutning, hvor de udvekslinger erfaringer med egne interventioner.  

10. Hvordan er projektet forankret (hos ledelse og medarbejdere) og organiseret? 
Beskriv, hvordan projektet er forankret og organiseret, og hvem der deltager i styringen af projektet 
(styregruppe, projektgruppe, projektleder etc.) 

 
• Projektleder er Lone Andersen (Danskunderviser og Studieretningskoordinator) 

 
• Projektgruppen består af Lone Andersen og Malene Vibe Schouw (studieretningskoordinator, 

psykologi- og idrætsunderviser). Trine Rølle (elevcoach) bidrager med psykologfaglige input.  
 

• Projektgruppen refererer til Rektor Anne-Birgitte Rasmussen og nærmeste leder, vicerektor 
Maya Müller.  
 

• Projektet er forankret i institutionen via skolens organisatoriske udformning med 
studieretnings-grupper, der besættes af undervisere for studieretninger på alle klassetrin, samt 
6 personer i teams og 1 elevcoach.  

11. Hvordan vil I vurdere, om det ønskede resultat/effekt af projektet er opnået? 
Beskriv i punktform, hvilken effekt I ønsker at opnå ved projektet, og hvordan I vil ’måle’, om effekten er 
opnået – hvordan har jeres projekt skabt en forandring? Hvis I ikke kan måle forandringerne, så beskriv jeres 
overvejelser om, hvilke tegn på virkninger, I vil kigge efter. 

 
Vi ønsker at projektet styrker skolen på nedenstående fire områder. Måling og tegn på virkninger for 
område 2, 3 og 4 er samlet i ét afsnit.  
 
1) Klasserumskultur og underviserens rolle ift. inkluderende elevfællesskaber: 

• Eleverne får en øget tillidsbaseret adfærd i klasserummet bl.a. ved at de tør lytte, tør spørge og 
tør hjælpe hinanden. 

• Underviserne får øget redskaber til bl.a. teambuilding af klasser, samt øget viden om 
gruppedynamik og roller.  

 
Måling og tegn: 

• Elevtrivselsundersøgelsen viser øget elevtrivsel og mindsket frafald. 
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• Der er færre klasseskift i det første skoleår efter projektets afslutning.  

• Før-og-efter undersøgelse i 5 klasser (baseline-undersøgelse) og fokusgruppeinterviews vil 
indikere om eleverne oplever bedre klasserumskultur, færre konflikter og et stærkere 
elevfællesskab på tværs af klasser.  

• Underviserne anvender de pædagogiske produkter og laver mindst to interventioner med 
deres klasse (teambuilding og gruppedynamik).  

 
2) Underviserens blik på eleverne og elevernes deltagelsesmuligheder: 

• Underviserne er mere bevidste om hvordan egne negative forventninger og fortællinger kan 
begrænse elevens deltagelsesmuligheder.  

• Den kollegiale sparring og supervision bidrager til en oplevelse af bedre handlemuligheder for 
underviseren- og det øger elevens deltagelsesmuligheder.  

 
3) Elevernes forskellige udgangspunkter 

• Underviserne oplever en bedre forståelse for de psykologiske og personlige faktorer, der kan 
være en barriere for elevernes læring.  

• Forbedrede elevsamtaler giver underviseren indsigt til at støtte og samtænke den faglige og 
personlige udvikling hos eleverne.  

 
4) Kollegial sparring: 

• Underviserne oplever en øget kollegial tillid i forhold til måden at spørge og lytte på i den 
kollegiale sparring.   

• Underviserne oplever stærkere kollegafælleskab og mindre ensomhedsfølelse i egen praksis.  
 
Måling og tegn: 
Den afsluttende evaluering, inklusiv før-og-efter undersøgelse, og fokusgruppeinterviews skal afdække 
mulige tegn på om underviserne oplever positive forandringer på ovennævnte område 2, 3 og 4. 
Evalueringen vil især fokusere på: 
 

• Fælles fagligt sprog: Underviserne anvender begreber i faglige diskussioner og kan analysere 
egen praksis på baggrund af ny viden.  
 

• Undervisningskompetence: Underviserne kan anvende ny viden i daglig undervisning, især 
mht. de pædagogiske produkter, bevidsthed om elevernes deltagelsesmuligheder, elevernes 
forskellige forudsætninger og samtænkning af elevernes sociale og faglige udvikling.   
 

• Kollegial sparring: Underviserne bruger sparring i forbindelse med studieretningsgrupper og 
teams.  
 

12. Vil I bruge det offentlige uddannelsessystem? (udfyld hvis ja) 
Indgår der offentlige efteruddannelsesaktiviteter i projektet? Og evt. hvilke? (fx AMU, VUC, akademi-, diplom- 
eller masteruddannelser mv.) 

Nej  
 

13. Ekstern deling af projekterfaringer  
Beskriv hvordan I vil dele jeres projekterfaringer eksternt 

 
□ Faglig(e) kontakt(er). Uddyb hvilke(n):__  

Danske Gymnasier (Pædagogisk Udvalg) og Center for Ungdomsforskning (CeFu)  

 
____________________________________________________ 
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□ Ekstern(e) ressourceperson(er) inviteres ind i projektet (under og/eller efter). Uddyb hvilke(n):__  

Susanne Murning (post doc, AAU) og Karen Lund (DPU) 
_________  
 
□ Film_________________________________________________________________________________ 

 

□ Sociale medier: Der oprettes en blog, hvor materialer og tekster uploades, således at eksterne har 
adgang til disse.  

 
________________________________________________________________________  

□ Konference: Danske Gymnasier afholder årlige konferencer, hvor vi regner med at kunne præsentere 
læring og pædagogiske redskaber fra projektet.  
 
_______________________________________________________________________  

□ Artikel: Vi vil forsøge at få Gymnasieskolen (fagblad) og måske Gymnasieforskning (magasin) til at 
skrive en artikel/reportage om projektet. Derudover vil vi selv skrive en artikel, som publiceres på 
skolens hjemmeside.  
 
_____________________________________________________________________________  

□ Andet. Uddyb hvordan:___ Vi planlægger at besøge minimum to gymnasier på Sjælland, som står 
over for lignende udfordringer.  
_______________________________________________________________ 

(Hvis uddybning, skriv venligst i dette felt) 

 

14. Projektets start- og sluttidspunkt 
Startdatoen angiver det tidligste tidspunkt for medregning af udgifter herunder egenfinansiering. 
Starttidspunktet kan tidligst ligge samtidig med bevillingsdatoen (som oftest halvanden måned efter 
ansøgningsfristen). 

Starttidspunkt: September 2018 
Sluttidspunkt: Juli 2020 

15. Har arbejdspladsen modtaget støtte fra Kompetencesekretariatet inden for de seneste 2 
år?  

 Ja ___ Nej __X_ Ved ikke ___ 

16. Har I modtaget rådgivning fra Kompetencesekretariatet i forbindelse med denne 
ansøgning?  

Ja _X_ Nej ___ Hvis ja, med hvem og hvornår:  
Katja Munkholm Nielsen, 15 dec 2017, 31. jan 2018 og d. 5 jan. 2018           
KS/10-06-2016 


