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Faser Opgaver Ansvarlig Tidsperspektiv 
Fase 1: Udvikling og Brainstorming 

 
 
 
2 overordnede aktiviteter  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Debatarrangementer fra unge til unge 
som alle deltagende bibliotek:  
Forventes 2 arrangement pr. bibliotek: 
Foråret og efteråret 

 

Odense som model: 
 
-Både de unge og de professionelle inddrages 

direkte i udformningen af projektets forløb ved 

at blive spurgt om deres holdninger og meninger 

vedr. emnet: 

 

-Der gennemføres en innovationsproces, hvor 

behovene hos de unge afdækkes. Her er så 

opgaven at skabe stærke lokale forandring med 

lokale samarbejdspartnere f.eks. 

Produktionshøjskole og VUC en model som 

Odense har prøvet i forbindelse med det tidligere 

projekt 

Alle deltagende biblioteker sammen med 
deres respektive samarbejdspartnere 

d. 19. marts 2015: opstartsmøde for alle 
projektdeltagere: 
- de professionelle inddrages 

Odense Central bibliotek + Elsesminde 
Produktionshøjskolen 

d. 20. april 2015: Møde med de unge på 
produktionshøjskolen 
- de unge inddrages 

Odense Central bibliotek + VUC-Odense d. 29. april 2015: Møde med de unge på 
VUC-Odense 
- de unge inddrages 

Udvælgelse af temaer og afvikling af 
debatarrangementerne Elsesminde + 
VUC-Odense 

Før sommerferie 2015: 
d. 25. juni: Det første debatarrangement 
- for programmet se plakaten 
d. 14. september: Det andet 
debatarrangement 
- for programmet se plakaten 
d. 11. eller den 25 nov.: Det 3. 
debatmøde 
- programmet kommer snart 

Kambiz besøger Glostrup bibliotek: 
- Orientering, status og hvor langt 
Glostrup biblioteket er nået + kan der 
bæres et arrangement til i efteråret? 

d. 6. maj: 2015 

Kambiz besøger Thisted bibliotek: 
- Orientering, status og hvor langt 
Glostrup biblioteket er nået + kan der 
bæres et arrangement til i efteråret? 

d. 18. maj: 2015 

Udvælgelse af temaer og afvikling af 
debatarrangementerne Glostrup 

Før sommerferien 2015 Glostrup: 
Tilsendt forslag til aktiviteter samt 
tidspunkter 
 

Udvælgelse temaer og afvikling af 
debatarrangementerne Thisted 

Før sommerferien 2015 Thisted: 
Afventer forslag til aktiviteter samt 
tidspunkter 

2. Debatforum/teater en opgave for 
Odense Centralbibliotek 

Odense Central bibliotek + Elsesminde 
Produktionshøjskolen + VUC-Odense + 
Odense Dramaskole 

d. 21. april: Koordineringsmøde for 
planlægning af et sammenhængende 
forløb I: 
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Fase 1 fortsætter 

Ny model der skal udvikles i samarbejde med 
Odense Dramaskole: 
 
-Både de unge og de professionelle inddrages 

direkte i udformningen af projektets forløb ved 

at blive spurgt om deres holdninger og meninger 

vedr. emnet.  

 

 

-Der gennemføres en innovationsproces, hvor 

behovene hos de unge afdækkes. Her er så 

opgaven at skabe stærke lokale forandring med 

lokale samarbejdspartnere f.eks. 

Produktionshøjskole og VUC en model som 

Odense har prøvet i forbindelse med det tidligere 

projekt. 

 

 

-At arrangere tur/Forestillinger i forbindelse med 

de andre deltagende biblioteker 

- De professionelle 

Odense Central bibliotek + Elsesminde 
Produktionshøjskolen + VUC-Odense + 
Odense Dramaskole: 

Uge 32 d. 5. august er afløst men afholdt 
i uge 34 d. 21. august 2015: 
Koordineringsmøde for planlægning af et 
sammenhængende forløb II: 
Konceptbeskrivelsen ændres, nu passer 
den alle deltagende skoler! 

Odense Central bibliotek + Elsesminde 
Produktionshøjskolen + VUC-Odense + 
Odense Dramaskole 
Ca. 10-15 elever fra Elsesminde og lige så 
mange fra VUC rekruttereres for 
formålet: Planen ser således ud: 

1. Udvælgelse af 2-3 hold fra 
Elsesminde og VUC ved Odense 
Dramaskole 

Uge 37 d. 08.september 2015: intro til 
det første dramahold: Martin Mandrup 
fra Odense Dramaskole og Kambiz 
Hormoozi har været ud til VUC-Odense 
for at besøge eleverne og fortæller om 
projektet og dramadel af projektet 

2. Oplæring af de unge, samt 
afprøvning og dialogspil på 4 uger ved 
Odense Dramaskole 

d. 15. september 2015:  
- Det første dramahold Starter 
oplærings/undervisningsforløbet på 
Odense Dramaskole: Alle dage 10-13, 
Unge + professionelle mødes 4X3 timer i 4 
uger (Tirsdag) ugentligt i ugerne: 38, 39, 
40, 41 
- Det andet Dramahold starter efter 
efterårsferie datoer oplyses senere 

Odense Centralbibliotek, Odense 
Dramaskole, det oplærte ”Demokrati-
hold” (fra Elsesminde og VUC) arranger 
tur/forestilling i forbindelse med 
Glostrup Bibliotek 

Efter uge 46: Glostrup Bibliotek 
Planen udarbejdes senere  

Odense Centralbibliotek, Odense 
Dramaskole, det oplærte ”Demokrati-
hold” (Elsesminde og VUC) arranger 
tur/forestilling i forbindelse med Thisted 
Bibliotek 

Efter uge 46: Thisted Bibliotek 
Planen udarbejdes senere 
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Odense Central bibliotek + Elsesminde 
Produktionshøjskolen + VUC-Odense + 
Odense Dramaskole 
 

Uge 45, onsdag d. 5. nov. 2015 
Koordineringsmøde samt evaluering af 
forløbet: Hvad er så næste skridt III: 

Fase 2: Konceptbeskrivelse og 

udvikling af ”prototypen” samt 

Marketing + Facebook 

 

 
 
Marketing og PR-Materialer 
 
Projektet på Facebook 

  
Projektledelsen og Kreativ Grafisk (PR-
firma) + deltagende biblioteker 
Projektledelsen + deltagende biblioteker 

 
Løbende: April - Maj 2015: Forslag til logo 
og plakat er udarbejdet og godkendt 
 
Løbende markedsføring i samarbejde 
med deltagende biblioteker 

Evaluatoren sammen med projektledelsen og 
deltagende biblioteker samler op på 
aktiviteterne samt konceptbeskrivelserne samt 
resultatet af prototyperne i forbindelse med 
aktiviteterne: Debatarrangementer fra Unge til 
Unge; Debatforum/teater, Andre koncepter 
- Indhold til konferencen /workshop jan.-feb. 
2016 (se også herunder) 
- Forberedelse af Indhold til 
konferencen/workshop 18. marts 2016 (se også 
herunder) 

Odense Central Bibliotek, 
InformationVidenskabelig Akademi 
(IVA): 
-Både styregruppen og projektgruppen 
inviteres! 

Uge 39 d. 23. september 2015, kl. 10.30-
14.00 OC-Mødelokale C Programmet 
udsendes 14 dage før mødet 
 
Styregruppen mødes ½ time før Midtvejs: 
Samme dag kl. 9.45-10.20 
 
 

Fase 3: Test & justeringer 

”Prototypen” 

 

Afrapportering til Kulturstyrelse 

 

Aktiviteterne efterprøves efterfulgt af en 

opfølgning, hvor de unge igen bliver inddraget. 

 

Drøftelse af diverse indhold i forbindelse med 

møder, Midtvejsevaluering, Workshop og 

Konferencen 

 
Mindre evalueringer fortages, hvilke danner 
grundlag for justeringer af 
koncepterne/”Prototyperne” 
 
Fælles spørgsmål udarbejdes for lærerne og de 
unge 

- Evaluator + projektledelsen 
- Alle deltagerne inddrages 
- Afrapportering til Kulturstyrelsen 

Projektledelsen 

Løbende 
 
Før sommerferie: afrapportering til 
Kulturstyrelsen er sket 

Fase 4: Forankring & Idékatalog, 

evaluering samt afsluttende 

konference 

 

Tilbuddene forankres, Idekataloget færdigøres  

Evalueringen foretages og skal være til brug ved 

afslutning af konferencen 

 

- Evaluator + projektledelsen 
- Alle deltagerne inddrages 
- De unge (Demokrati-holdet”) 

inddrages 

Jan - feb. 2016: Indholdet af 
konferencen/Workshop  
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 - DUF inviteres Samt drøftelse af forankring og 
samarbejde efter projektet afslutning er 
klar 
d. 18. marts 2016 Konferencen afholdes i 

Odense 

 


