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Faglig statusrapport

10. Projektstatus (max 1.000 tegn).
Projektet har som mål at øge børns brug af databaser gennem 
udvikling af et koncept, der forener det legende og bevægelse 
med informationssøgning.
Konceptet skal testes via en prototype, der udvikles gennem 
research og workshops med fagfolk. 
Planen følges, og alle elementer er enten aktivt inddraget eller 
moderet undervejs i processen med at udvikle prototypen.
Status d.d.:
- researchfase velgennemført
- majoriteten af workshops ditto
- slutworkshop i pipeline
- koncept udviklet
- koncept målt op mod folkeskolens fagmål
- prototype udviklet i 2 ex. 
- tryktestet i flere prætestforløb med fagfolk.
Prototyperne er midt i forløb i autentiske testmiljøer nu: 
- test afsluttet på skole i Roskilde
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- test midtvejs på skole i Hornbæk (Helsingør)
- test indledes mandag 1. feb på skole i Hørsholm. 

Her redegøres for projektets fremdrift i kort form. 
Eventuelle afvigelser fra projektplanen rapporteres samlet 
i felt 12 og 13.

11. Projektrapport (max 2.000 tegn).
Projektet kan melde fuldt hus på stort set alle aktiviteter i 
ansøgningen:
- annoncerede samarbejdspartnere er involveret
- nye er kommet til 
- koncept baseret på appellerende og legende introduktion til 
informationssøgning og kildekritik er udviklet 
- træningsbane med øvelser er udviklet gennem prototype
- databaser målrettet børn er involveret
- protype er tryktestet i flere prætestforløb med fagfolk.
- prototyperne er midt i forløb i autentiske testmiljøer på 
folkeskoler i 3 kommuner
- udbredelse af prototypen som princip søges sikret gennem bl.a. 
præsentation på Danmarks Læringsfestival medio marts 2016

- 3 styregruppemøder er gennemført
- alle workshops bortset fra det afsluttende er gennemført

Her skal der rapporteres for de aktiviteter, der er 
beskrevet i ansøgningens projektplan.

12. Afvigelser i forhold til ansøgning (max 2.000 tegn).
Tid:
Projektet er forlænget til 31. marts 2016 p.g.a. chefskifte og 
jobskifte i projektledelsen og konsekvensændring i styregruppe, 
herunder Roskilde Bibliotek med i projektet.

Samarbejdspartnere:
To samarbejdspartnere trak sig allerede ved projektets opstart. 
En med tidsnød som begrundelse (EduTechLab Slagelse), en 
anden fordi projektet alligevel ikke blev vurderet som pegende 
direkte ind i egne mål (Coding Pirates).
En tredje part (Mandagaften designgruppe) har projektledelsen 
ikke involveret aktivt, fordi konceptudviklingen fik en drejning 
hen mod det narrative.

Nye partnere er til gengæld involveret: 
En særlig ekspertgruppe er etableret. Denne gruppe fungerer 
som tryktestere og mediatorer mlm folkeskole og folkebibliotek 
med fokus på didaktik, informationsarkitektur, leg, pædagogik, 
digitale/analoge barrierer, spørgeteknikker, narrativitet, fagmål 
etc.
Nogle fagfolk fra lege/idræts- og spiludviklerverdenen er gået fra 
ekspertstatus til medudviklende.
Til enkelte parallelle Kulturstyrelsesprojekter er der etableret fast 
videndeling gennem fast deltagelse i vores workshops (Kolding 
og Gentofte). 
Det at Roskilde Bibliotek er blevet det tredje deltagende 
folkebibliotek (fordi den oprindelige projektleder skiftede 
arbejdsplads) er blevet en stor gevinst: det har sikret projektets 
kontinuitet og intensitet i engagement og udvidet 
deltagerkredsen på workshops samt forøget de autentiske 
testmiljøer fra 2 til 3.

Her redegøres for principielle ændringer i projektet, jf. 
vejledningens pkt. 3.1.
Er der ingen afvigelser, anføres: 'Ingen afvigelser'

13. Overholder projektet tidsplanen (max 1.000 tegn).
Projektet følger sin tidsplan: 
- researchfase velgennemført
- majoriteten af workshops ditto
- koncept udviklet
- koncept målt op mod folkeskolens fagmål
- prototype udviklet i 2 ex. 
- tryktestet i flere prætestforløb med fagfolk.
Prototyperne er midt i forløb i autentiske testmiljøer nu: 
- test afsluttet på skole i Roskilde
- test midtvejs på skole i Hornbæk (Helsingør)
- test indledes mandag 1. feb på skole i Hørsholm. 
Resultater indsamles løbende og evalueres marts.
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Generelt
14. Bemærkning (max 255 tegn).

Licens til Leg' har foreløbig overgået forventningerne på 
indhøstede resultater: prototypens liv blandt ægte skolebørn 
tyder på, at projektet vil stå med en god basis for et koncept der 
evner at give børn en bevidst tilgang til information på nettet.

Dato: 25-01-2016 15:19:34

Udviklingspuljen


