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Sluttrapport 2006
Pedagogisk utviklingsarbeid og tiltak for særlige målgrupper i studieforbund
Pedagogisk utviklingsarbeid og tiltak for prioriterte grupper i fjernundervisning 


Prosjektansvarlig virksomhet (Søker) 

Navn på prosjektet

Målgruppe for tiltaket

Formål med tiltaket (En setning)

Kontaktperson/prosjektleder
Navn, telefon, e-post

Sum prosjektmidler tildelt fra Vox

Totalt prosjektbudsjett


Sammendrag. Beskriv kort og poengtert hva prosjektet har jobbet med og oppnådd av resultater. Ikke bruk mer enn ca 10 setninger. 

Prosjektet

a. Kort om bakgrunnen for prosjektet:

b. Er målene som var utgangspunkt for prosjektet nådd? Skriv utfyllende. 

c. Begrunn eventuelle avvik fra prosjektbeskrivelsen i søknad 

d. Hvor mange enkeltpersoner har så langt fått opplæring, utdanning eller kompetanseutvikling som resultat av prosjektet? (Det er tilstrekkelig med et anslag dersom eksakt antall mangler)

e. Beskriv hvilke læringsformer (gruppearbeid, forelesning, simulering, rollespill, veiledning, e-læring etc.) som ble benyttet i prosjektet

f. Hvilke positive og negative erfaringer har dere gjort når det gjelder læringsformene?

g. Hva ved prosjektet er nyskapende eller spesielt i forhold til liknende prosjekter? Skriv utfyllende.

h. Har prosjektet utviklet produkter eller læremidler? Sett kryss
	Lærebok
	Studiehefte, temahefte etc.
	Video
	Cd-rom
	Læreplan
	Andre studie- og læreplaner
	Annet, spesifiser………..

i. Hvilke erfaringer ved prosjektet (arbeidsmåte, organiseringsformer, ressursbruk, produkt etc.) kan andre virksomheter/organisasjoner ha særlig nytte av å vite mer om?  

Informasjon og spredning

a. Hva har dere gjort for å gjøre prosjektet kjent for andre? Hva vil dere eventuelt gjøre?
b. Har dere mottatt henvendelser fra andre som ønsker informasjon om prosjektet?     
c. Hvis ja, beskriv kort hvordan resultatene er formidlet til disse.


Evaluering

a. Hvilke evalueringsformer er benyttet (spørreskjema, intervju, etc.)?
b. Hvem har gjennomført evalueringen?
c. Hva er de viktigste konklusjonene fra evalueringen?
d. Har dere forslag til sekretariatet i Vox om forbedringer i rutiner, oppfølging, etc.?


Annet
Andre erfaringer, opplysninger eller kommentarer som du ønsker å dele med oss.

Prosjektansvarlig					Prosjektleder



______________________________		_______________________________
Dato                    	Navn		    		Dato			Navn

Sluttrapport sendes elektronisk til postmottak@vox.no
Merkes med én av følgende titler:
Rapport pedagogisk utviklingsarbeid i studieforbund  
	Rapport tiltak for særlige målgrupper i studieforbund 
	Rapport pedagogisk utviklingsarbeid og tiltak for prioriterte målgrupper i fjernundervisning



