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Projektskema 

Lokaludvalgets egne projekter 
 

 
 

FØR PROJEKTET STARTES: 

 

Titel: Sundhedsnetværksmøde 

 

Dato: 3. november 2021 

 

Sted: Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus 

 

Ansvarspersoner i lokaludvalget: 

Social-og Sundhedsudvalget v/ Stine Skot 

 

 

Formål: 

Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? 

Hvordan hænger projektet sammen med 

lokaludvalgets  

overordnede målsætninger? 

 

Formålet med mødet er at fortsætte 

arbejdet med at forbedre 

folkesundheden i Brønshøj-Husum ved at 

styrke samarbejdet i bydelen på tværs af 

sektorer. 

 

Mødet skal være netværksskabende, 

både internt mellem lokale aktører men 

også mellem lokalaktører og kommunale 

og regionale aktører. 

 

Målgruppe:  

Hvem henvender projektet sig til? Hvorfor 

ønsker vi at henvende os til dem?  

 

Mødet henvender sig til alle, der arbejde 

med sundhed i bydelen – i bredeste 

forstand. Både kommunale og regionale 

aktører, foreninger og private aktører. 

Samarbejdspartnere: 

Laves projektet i samarbejde med nogen? 

 

Social- og Sundhedsudvalget arrangerer 

mødet i samarbejde med Steno Diabetes 

Center, foreningen Krumspring, 

Idrætsfællesskabet på ECV os 

Sundhedsfeltet i Tingbjerg 

Hvordan skal det laves: 

Hvad skal der til for, at projektet kan 

gennemføres? 

Tidspunkt for mødet og konceptet er 

fastlagt. 
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Hvem er ansvarlig for hvilke aktiviteter?  

Tidsplan for de forskellige opgaver. 

 

Mødets kommer til at bestå af forskellige 

pitches, og efterfølgende netværk i 

mindre grupper. Arrangørerne står for at 

finde oplægsholdere til pitch, samt 

praktiske opgaver omkring opstilling og 

afvikling. 

Sekretariatet står for at booke lokaler og 

forplejning, samt praktisk afvikling 

Sekretariatet står for udsendelse af 

invitationer til sundhedsnetværket. 

 

Tidsplan: 

September: Booking af lokale 

Oktober: 6. oktober – møde i 

arrangørgruppen 

3. november afholdelse 

 

Kommunikationsplan: 

Hvordan kommer vi i kontakt med 

målgruppen?  

Hvad er hovedbudskabet? 

Hvilke formidlingskanaler bruges (møder, 

web, plakat, klummen etc.)? 

 

Målgruppen kontaktes via direkte 

invitationer 

 

Miljø:  

Har projektet en lokal miljøvinkel? – hvis 

ja, hvilken? 

 

Nej 

 

Budget:  

Alle budgetposter i projektet. 

 

 

Forplejning 6.000 

Lokale (sal + 

ekstra) 

4.000 

Next - video 2.000 

Diverse 2.000 

I alt 14.000 
 

 

Hvad er projektets succeskriterier?  

Kriterierne skal kunne måles/kontrolleres 

efter projektet er afholdt, og være 

meningsfulde i forhold til projektets 

formål. 

 

 

Netværkets medlemmer skal opnå deres 

ønske om et større lokalt netværk og 

viden om lokale forhold, udfordringer og 

muligheder. Og de skal desuden se nye 

muligheder for samarbejder. 
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Hvilke forventninger er der til 

sekretariatet? 

Hvilke opgaver skal sekretariatet hjælpe 

med? 

 

 Booking af lokaler 

 Udsendelse af invitationer til 

sundhedsnetværket 

 Facilitering af workshop 

 Bestilling af forplejning 

 Praktisk afvikling af 

arrangementet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EFTER PROJEKTET ER AFSLUTTET: 

 

Titel på projekt der evalueres: 

 

 

 

Levede projektet op til projektets 

formål, hvordan eller hvorfor 

ikke? 

 

 

 

Nåede vi målgruppen, hvis nej, 

hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan? 

 

 

 

Var der problemer med 

tidsplanen m.v., hvis ja, hvilke? 

 

 

 

Blev budgettet overholdt – hvis 

nej, hvorfor ikke? 
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Opfyldte projektet 

succeskriterierne? 

 

 

Skal lokaludvalget prioritere, at 

lave projektet igen? Hvis nej, 

hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan 

kan projektet så gøres endnu 

bedre? 

 

 

 
 


