
 
 

 
 

 

Vejledning: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Projektejer samt projektdeltagere 

Furesø Bibliotek og Borgerservice 

Marie Kruse Gymnasium  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Projekttitel 

Digital Dannelse af Furesøs Unge Digitale Borgere  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Projektbeskrivelse 

Projektbeskrivelsen kan hentes her: https://digitaluddannelse.dk/dokumentation  

 

Se vedhæftede idékatalog  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Redegør for, hvordan I har opfyldt de konkrete projektmål, som blev specificeret i 

projektansøgningen 

 

Se vedhæftede idékatalog  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Har projektet overholdt tidsplanen? Specificér 

 

Projektet har overholdt tidsplanen.  

Vi har i november holdt introduktionsmøde med et foredrag af Digital Dannelse, 

Vi har i januar afholdt Læsefestival med et foredrag af Søren Schultz Hansen  

Vi har fra 1. december og frem til 1. april afholdt minimum et fysisk møde med de digitale ambas-

sadører 

 
Bilag til afrapportering, mindre projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 

Denne skabelon skal anvendes til afrapportering af det projekt, som skal afsluttes. Alle felter skal  

udfyldes. Det udfyldte skema skal vedhæftes sammen med regnskabet som fil til det elektroniske  

afrapporteringsskema. 



Side 2 

Vi har løbende haft dialogmøder med de unge digitalt. 

Vi har udarbejdet en platform for de digitale retningslinjer, som de unge har fortolket til 9 youtube-

klip.  

Vi har udarbejdet undervisningsmateriale.  

Hjemmeside og de 9 youtube-klip er distribueret ud til alle udskolingsklasserne i Kommunen, samt 

10. Klassecenteret, samt til forskellige digitale platforme.  

Vi har udarbejdet et idékatalog, som er sendt ud til centralbibliotekerne, samt Københavns Univer-

sitet og Fremtidens Biblioteker – Tænketank.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Har projektet overholdt budgetterne? Specificér 

 

Projektet har overholdt budgettet, dog med få ændringer, da Galaksen ikke ønskede at være en 

del af projektet. Vi brugte dog ikke penge til teknisk udstyr, hvormed udgifterne går op. 

I november havde vi besøg af Digital Dannelse og i januar havde vi besøg af Søren Schultz Han-

sen, som planlagt. 

Vi har yderligere brugt penge på transport til Digital Dannelse, forplejning til de unge digitale  

ambassadører, gavekort til de digitale ambassadører, lydmænd ved Læsefestivalen, samt lønkro-

ner i forbindelse med undervisningsforløb til de unge, samskabelsesmøder med de unge,  

hjemmesideudvikling og undervisningsmateriale til de filmklip, som de unge har udarbejdet.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


