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Ansøgning til DDB's projektpulje 2018
Indsendt: 02-10-2018 10:45:15

 Indsendt af: 
 Referencenummer: 1079431

  
 NemID

 Serienummer: 57117FFB
 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK

 Emne: CN=Britt Skjoldborg + SERIALNUMBER=CVR:55133018-RID:86537271, O=Aarhus Kommune //
CVR:55133018, C=DK

 Gyldig fra: 04-10-2016 12:01:31
 Gyldig til: 04-10-2019 12:01:29

 

Felter markeret med * skal udfyldes. Bemærk, at du ikke kan gemme ansøgningen undervejs. Det kan derfor være en god ide
at tage et pdf-print af ansøgningsskemaet og udfylde ansøgningen i Word først. Udfyld også projektskabelon,
budgetskabelon og hensigtserklæring(er), inden du udfylder ansøgningsskemaet.

  
Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CPR- eller CVR-nr.

Oplysninger om ansøger

CVR-nummer
 Link til CVR

Produktionsnummer

Virksomhed/institution

Afdeling

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Kontaktperson, efternavn

Direkte telefonnummer

Gade, husnr., etage etc.

55133018

1020284052

eReolen

ITK Aarhus ansøger for eReolen

Susanne

Iversen

29208036

Hack Kampmanns Plads 2
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Oplysninger om projektets økonomisk/juridisk ansvarlige
  

Navn

Titel

Gade, husnr., etage etc.

Postnummer

By

Bo Fristed

Chef for ITK

Hack Kampmanns Plads 2

8000

Aarhus C

Email fristed@aarhus.dk

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

8000

Aarhus C

Biblioteksnummer 775100



3/10/2018 Vis indsendt formular | KMD XForm ©2001-2018

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=274686&blanketID=2671&isSuccessful=4IspSTRN21Lis6r89y%2FyiHaPZ7s%3D 3/5

 

Projekttitel

Projektresumé 
 (max 1000 tegn)

Beskriv hvad projektet vil levere, hvad
det skal opnå, hvem det vil gavne og
hvorfor det er vigtigt. Resuméet vil
indgå direkte i sagsfremstillingen til
Koordinationsgruppen.

Børnehavereolen– digitale bogkasser til børnehaver

Hvordan kan biblioteket understøtte sprogstimulering og
læselyst blandt førskolebørn og skabe et digitalt tilbud,
der kan afløse bibliotekernes fysiske bogkasser til
børnehaver? Projektet vil styrke bibliotekets arbejde
med børnehaver ved at lave et formidlingsunivers på
eReolens website, der hver måned stiller et udvalg af
frikøbte e-bøger og lydbøger til rådighed.
Formidlingsuniverset bygges op om et månedligt tema,
der hænger sm. med relevante fokusområder, som
børnehaverne arbejder med og relaterer sig til de 6
læreplanstemaer i dagtilbudsloven. De frikøbte titler kan
benyttes af børnehaver og forældre uden login og
formidles gn. bl.a. Forældreintra. Siden imødekommer
forældrenes ønske om at få læseinspiration hjemme,
som afdækket af Herning Bibliotekerne i forprojektet, og
børnehaver får adgang til en ’digital bogkasse’, de kan
bruge i deres daglige arbejde med børnene. Løsningen
afprøves i et år mhp. at danne baggrund for en forslag
om en fremtidig forretningsmodel for tilbuddet.

Projektperiode, inklusiv arbejdet med den udfoldede
projektbeskrivelse.

Startdato - Datoformat dd-mm-åååå

Slutdato - Datoformat dd-mm-åååå 01-03-2021

15-01-2019

Primære samarbejdspartnere (max 255 tegn)

Bemærk, at der sidst i ansøgningen skal
vedhæftes hensigtserklæringer fra projektets
parter om samarbejde

Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker,
Silkeborg Bibliotekerne, Allerød Bibliotekerne, Rødovre
Bibliotekerne, Foreningen eReolen omfatter alle
biblioteker og i bestyrelsen repræsenteres 9 biblioteker 

Hvilket af puljens temaer indskriver
ansøger sig i?

Biblioteket tæt på borgernes hverdag
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Projektets budget, angivet i hele tal uden tusindtalsseparator

Egenfinansiering (er ikke et krav)

Ansøgt støttebeløb fra DDB

Samlet budget

560000

0

560000

Bemærk venligst, at et samlet budgetark skal uploades på ansøgningens sidste side.
Udfyld budgetskabelonen, inden du udfylder disse felter i ansøgningen. 

 Skabelonen finder du på DDB's hjemmeside

Kr.

Kr.

Kr.
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Hensigtserklæring Herning projekt Børnehavereolen.pdf

Hensigtserklæring Rødovre projekt Børnehavereolen.pdf

Hensigtserklæring Aarhus projekt Børnehavereolen.pdf

Hensigtserklæring Silkeborg projekt Børnehavereolen.pdf

Budgetskabelon_til_DDB_s_projektpulje_2018-
børnehavereolen.pdf

Hensigtserklæring Allerød projekt Børnehavereolen.pdf

BørnehaveReolen.
Skabelon_for_projektbeskrivelse_ansoegning_til_DDB_s_projektpuljen_2018_final.pdf

Vedhæft bilag. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt. (skabelonerne er tilgængelige på
hjemmesiden).

Øvrige relevante dokumenter

Budgetskabelon (benyt skabelon)

E-mail for indsendelse og kvittering skbr@aarhus.dk

Projektbeskrivelse (benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(benyt skabelon)


