Projektskema
Lokaludvalgets egne projekter
FØR PROJEKTET STARTES:

Titel:
Dato:
Sted:
Ansvarspersoner i lokaludvalget:

Formål:
Hvorfor skal lokaludvalget lave
projektet? Hvordan hænger projektet
sammen med lokaludvalgets
overordnede målsætninger?

Målgruppe:
Hvem henvender projektet sig til?
Hvorfor ønsker vi at henvende os til
dem?

Samarbejdspartnere:
Laves projektet i samarbejde med
nogen?

Hvordan skal det laves:
Hvad skal der til for, at projektet kan
gennemføres?
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Hvem er ansvarlig for hvilke
aktiviteter?
Tidsplan for de forskellige opgaver.

Kommunikationsplan:
Hvordan kommer vi i kontakt med
målgruppen?
Hvad er hovedbudskabet?
Hvilke formidlingskanaler bruges
(møder, web, plakat, klummen etc.)?

Miljø:
Har projektet en lokal miljøvinkel? –
hvis ja, hvilken?

Budget:
Alle budgetposter i projektet.

Hvad er projektets succeskriterier?
Kriterierne skal kunne
måles/kontrolleres efter projektet er
afholdt, og være meningsfulde i forhold
til projektets formål.

Hvilke forventninger er der til
sekretariatet?
Hvilke opgaver skal sekretariatet
hjælpe med?
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EFTER PROJEKTET ER AFSLUTTET:
Sundhedsnetværk

Titel på projekt der evalueres:

Levede projektet op til projektets
formål, hvordan eller hvorfor ikke?

Det levede op til mødet på den måde at:
- vi fik sendt invitationer ud
- 70 mennesker mødte op
- Der var god og livlig debat
- Der blev knyttet mange kontakter
- Der var mange der gerne ville fortælle
om deres arbejde
- Meget engageret videndeling med både
konkret viden og med hvilken rolle man
spiller.
- Der kom nye vinkler og forståelser for
roller – ex. lokalpolitiet

Nåede vi målgruppen, hvis nej,
hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan?

Ja vi nåede målgruppen bredt.
Men der er sikkert flere vi kan invitere
næste gang.
Det er en løbende proces at få alle med.

Var der problemer med tidsplanen
m.v., hvis ja, hvilke?

Der var god planlægning op til og da der
kom 70 tilmeldinger, så tænker vi at vi
ude i god nok tid.
Det blev lidt hektisk i forhold til at få
oplægsholderholdere på plads, men det
lykkedes.
Det lykkedes ikke at få lavet en
ungereportage. Vi havde håbet på, at der
var kommet en formidling af
netværksmødet i et ungt perspektiv.

Blev budgettet overholdt – hvis nej,
hvorfor ikke?

Ja.

Opfyldte projektet
succeskriterierne?

Ja det gjorde det.
Se punktet for om det levde op til
formålet.
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Skal lokaludvalget prioritere, at lave
projektet igen? Hvis nej, hvorfor
ikke? Hvis ja, hvordan kan projektet
så gøres endnu bedre?

Ja.
Vi vil gerne have endnu flere involverede.
Næste møde er også mere fokuseret på
at få flere til at lave noget sammen.
Vi vil også rigtig gerne have lavet en
ungeformidling.

4

