Notat vedr. vidensdeling og udbredelse af resultater
Vidensdeling i projektet tager udgangspunkt i, at proces, værktøjer og forskningsresultater
løbende og afslutningsvist er til rådighed – dvs. interessenter løbende inviteres til indsigt og
motiveres af resultater til afprøvning. Nedenstående beskriver videns- og resultat formidling
både horisontalt og vertikalt dvs. både i forhold til erhvervsskoler og øvrige
ungdomsuddannelser, folkeskoler, produktionsskoler, ministeriet, faglige organisationer,
faglige udvalg, elevorganisationer, virksomheder og forskningsinteressenter.
Når projektet godkendes udarbejder styregruppen en kommunikationsplan – som blandt
andet indeholder relevante elementer fra nedenstående overblik.
Ved igangsættelse af projekt
 Pressemeddelelse (både tekst og video) sendes til interessenter (ministeriet, skoler
generelt, forskningsinteressenter både national/internationalt) med kort
projektbeskrivelse af den forventede evolution
 Opfordring til interessenter til at følge projektet via mail og hjemmeside
o link til hjemmeside sendes i mail og direkte link på IBCs forside af hjemmesiden
 Advisory Board etableres (se uddybende punkt nedenfor)
 Advisory Board´ets forankring kickstarter projektet sammen med IBC i de respektive
organisationer og virksomheder
 Der udarbejdes kommunikationsplan, som med fordel også varetages af IBC, som har
kompetencen in house
 Undervisningsministeriet orienteres om og i projektet, idet vidensdelingen med fordel
kan tage afsæt i kommunikation fra UVM.
Under
 Advisory Board´et deler de løbende resultater med de organisationer, skoler og
virksomheder, som de repræsenterer
 IBC sikrer løbende information til interessenter (fx ministeriet, faglige udvalg,
skolebrancheorganisationer, erhvervsliv, og ikke mindst elevorganisationer)
o gennem pressenotater/video, teasere med fx elevinterview fra projektet (som
lægges på hjemmeside)



Løbende resultater og værktøjer kommunikeres på landsplan med pressemeddelelser,
links og lægges på hjemmesiden
Etablering af ”ambassadør-korps”, som løbende er til rådighed i forhold til
interesserede skoler, ministeriet mv.

Efter
 udarbejdelse af video (dogme) med forskningsresultater, drejebog og
procesbeskrivelse, som sammen med øvrigt info. materialer sendes til både presse,
ministerium og skoler generelt.
 Hjemmesiden skal give mulighed for, at interesserede direkte kan kontakte og
rekvirere ”ambassadørkorps”, som både kan består af elever, undervisere,






projektdeltagere og ledelse, der fx kan deltage i lærermøder, pædagogiske
arrangementer, ledelsesmøder.
Der afsættes midler i projektet til, at ”ambassadørkorpset” kan dække et nærmere
aftalt antal arrangementer
IBC gennemfører 3 seminarer, hvor resultater, drejebog og værktøjer præsenteres.
Herudover giver vi forslag til, hvordan man kan overføre vores erfaringer til andre
uddannelses institutioner udenfor erhvervsskolerne. Således hele
uddannelsessystemet drager glæde og nytte af projektet.
UVM deltager aktivt i vidensdelingen

Definitioner
Advisory Board/følgegruppe
Advisory Board kan være en udvidet følgegruppe dvs. inddragelse af en bred interessentgruppe fx
repræsentanter fra UVM, folkeskoler, produktionsskoler, gymnasier, erhvervsskoler, DPU,
virksomheder, organisationer. Gruppen sammensættes ud fra et skarpt blik for, hvorledes
interessenterne både kan bidrage til faglig-, resultat- og kommunikativ sparring. Projektet skal
således ses som en samlet pakke af anvendt forskning udfoldet i et samarbejde mellem offentlige
og private partnere, hvilket kan være en fremtidsinteressant konstellation.
Ambassadører
Ambassadørerne er deltagere i projektet og advisory board, som både kan give oplæg, sparring og
udfolde drejebogen i forhold til interesserede skoler. Ambassadør-teamet sammensættes fra
opgave til opgave alt afhængig af den interesserede skoles/virksomheds behov og interesse i
projektet. Dvs. at det for så vidt både kan være undervisere, elever og/eller ledere – der indgår i
opgaven.

Projektets styregruppe
Styregruppemedlemmer:
 Udd.chefer fra de respektive afdelinger Aabenraa, Kolding og Fredericia/Middelfart
 Hans Henrik Knoop, Århus Universitet (DPU)
 Nicolai Moltke-Leth
 Rep. fra Egmont Fonden
 Rep. uvm/uddannelsesnævnet
 Rep. fra Bikubenfonden
Projektledelse og formand for styregruppen: Karen Marie Madsen

