Vidensskabelon

Dato casen er uploadet:
Antal gange casen er besøgt:
Person der har udfyldt
vidensskabelonen; navn,
stillingsbetegnelse, afdeling,
kontaktoplysninger

Vejledning
Det er meget simpelt at udfylde vidensskabelonen og tager typisk ikke mere 30 minutter. Du skal være
opmærksom på følgende forhold når du udfylder skabelonen:


Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvem der er bedst egnet til at udfylde skabelonen. Det behøver
altså ikke at være den som har været eller er tovholder på den indsats som beskrives, som udfylder
skabelonen.



Der skal i vidensskabelonen både gives kontaktoplysninger på vedkommende, der udfylder vidensskabelonen
og på den person, som er kontaktperson, hvis man ønsker at få mere at vide om indsatsen.



Vær opmærksom på, at vidensskabelonen skal kunne udfyldes med allerede eksisterende data om indsatsen
og/eller med data, som man har let adgang til. Det er ikke tiltænkt, at udfyldelsen af vidensskabelonen kræver
ny dataindsamling eller et større forarbejde.



Prøv så vidt muligt at formulere dig kortfattet og gerne i punktform, således at besvarelserne fremgår så
overskuelige som muligt.



Hvis der er nogen af kategorierne, du ikke finder relevante at udfylde i forbindelse med indsatsen, bedes du
blot notere i kategorien ”Ikke relevant”.

Hvis du har spørgsmål til vidensskabelonen, kan du tage kontakt til Sund By Netværket på 29666549

Titel
Angiv titlen på indsatsen
(fritekst)

Nøgleord/søgeord
Angiv max seks nøgleord/søgeord, der beskriver indsatsens formål, målgruppe og arena.. Fx rygestop, socialt
udsatte, ældre, folkeskole, væresteder e.lign.
Nøgleord/søgeord (menu):

(fritekst)

Indsatsens forløbsperiode
Er indsatsen i drift eller er der tale om et projekt? Sæt kryds
Sæt kryds

Indsatsen er i drift
Hvornår blev indsatsen påbegyndt? (Kalendermenu): måned/år –
måned/år

Eventuelle kommentarer: _________________________

Indsatsen er et projekt

Hvornår startede projektet? startsdato (kalendermenu): Måned/år
Hvornår forventes projektet at slutte? startsdato (kalendermenu):
Måned/år
Eventuelle kommentarer: _________________________

Kommune
Skriv hvilken kommune indsatsen er forankret i
(fritekst)

Kontaktoplysninger
Skriv navn, stillingsbetegnelse, afdeling og kontaktoplysningerne på den person hos jer, man kan kontakte for at få
mere information om indsatsen
Navn:
Stillingsbetegnelse
Afdeling:
Telefonnummer:
Mail:

Formål
Beskriv indsatsens hovedformål og evt. max tre delmål

(fritekst)

Målgruppe og arena
Beskriv målgruppen for indsatsen, herunder om den var rettet mod medarbejdere eller borgere. Hvis indsatsen var
borgerrettet angiv om der var fokus på en særlig målgruppe, fx alder, etnicitet, arbejdsmarkedstilknytning,
uddannelsesniveau mfl.
Beskriv også hvilken arena indsatsen er udført inden for, fx folkeskolen, socialt udsatte boligområder,
arbejdspladser osv.
(fritekst)

Indsatsen
Beskriv konkret hvilke aktiviteter indsatsen bestod af fx antal mødegange, indhold på mødegangene, anvendt
materiale, hvem som stod for indsatsen, hvilke kompetencer som er nødvendige for gennemførsel af indsatsen mfl.
Beskriv evt. indsatsens metodiske udgangspunkt
Type af indsats med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne (dropdown menu): Rammer, Tilbud,
Informationsindsatser, Tidlig opsporing
Andet:
(fritekst)

Organisering og samarbejdspartnere
Beskriv organiseringen af indsatsen og hvem der var ansvarlig for hvilke arbejdsopgaver, herunder om indsatsen
blev gennemført i samarbejde med andre kommunale samarbejdspartnere eller eksterne samarbejdspartnere.
(fritekst)

Rekruttering
Beskriv hvordan I har rekrutteret borgere til indsatsen fx gennem kampagnemateriale, oplæg på skoler osv.
Beskriv også hvor velegnet I vurderer, at rekrutteringsmetoden har været.
(fritekst)

Virkning
Beskriv indsatsens virkning og om målet med indsatsen nås
Beskriv hvordan I har indsamlet data om indsatsens virkning herunder om I har brugt systematiske redskaber som
spørgeskemaer, interviewguide o.l. eller om det det har været mere uformelt.
Overvej hvilke barrierer der er i forhold til gennemførelse af indsatsen og hvad der er fremmende for at
gennemføre indsatsen fx ved at besvare følgende spørgsmål: Hvilke mål blev nået? Hvilke mål blev ikke nået?
Hvilke forklaringer er der på at et mål hhv. blev/ikke blev nået? Hvilke justeringer er der eventuelt behov for i
indsatsen?
Formål: (Tekst angivet under Formålskategorien bliver automatisk gengivet her)

(fritekst)

Økonomi
Beskriv hvad det kostede at gennemføre indsatsen og hvordan den blev finansieret herunder, hvad indsatsen
kostede i forhold til medarbejdertimer, køb af produkter og eksterne ydelser. Upload hvis muligt gerne indsatsens
budget.
Vedlæg gerne budget

(fritekst)

Upload budget

Vurdering
I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

I hvilken grad vurderer du, at I har
opfyldt formålet med jeres indsats?
(sæt et kryds)
I hvilken grad vurderer du, at
indsatsen er blevet implementeret
som planlagt?
(sæt et kryds)

Evt. andre kommentarer vedr. projektets succes: _____________________________________

Citat
Indsæt et citat som fanger læseren eller fortæller noget konkret om casens resultater. Eksempelvis: Vi
rekruttedere mange flere end vi havde troet muligt ved den nye måde vi greb situationen an

