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samt gymnasieelever 

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

1. Nuværende projektejer? 

Helle Guldberg 

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

2. Ændringer i projektbeskrivelse? 

- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Status i forhold til tidsplanen 

− Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet? 
− Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 

− Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen? 

Projektet er startet op d. 1/9-2018 og forventes afsluttet d. 30/6-2019. Projektet følger tidsplanen, 

og forventes også fremover at følge planen. 

 

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

4. Status på budget 
− Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget? 

− Forventer i at bruge alle projektmidlerne? 

Der har ikke været nogen afvigelser, og vi forventer at bruge alle projektmidlerne. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Status på leverancer 

− Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år? 

− Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer? 

− Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år? 

Vi er begyndt at udvikle indhold til tre ud af de fem delelementer i produktet. Der har ikke været 

nogen afvigelser i forhold til planlagte milepæle. Vi forventer at opnå følgende milestones: 

- Prototype 1.0 af indhold til tre af de fem delelementer (medio oktober 2018) 

- Prototype 2.0 af indhold til tre af de fem delelementer (ultimo oktober 2018) 

- Prototype af videoindhold til tre af de fem delelementer (primo november 2018) 

- Prototype af webapplikation (primo november 2018) 

- Endeligt indhold til tre af de fem delelementer (ultimo november 2018) 

- Endeligt videoindhold til tre af de fem delelementer (ultimo november 2018) 

Bilag til statusrapport, større projekttilskud til danske fag-,  
forsknings- og uddannelsesbiblioteker 



Side 2 

- Beta version af webapplikation inkl. indhold til tre af de fem delelementer (primo december 

2018) 

 

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

 

 


