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Kommunikationsplan Marienlyst
Primære målgrupper Almenlærer, værkstedslærer og vejledere på produktionsskoler
Sekundære målgrupper: Elever, produktionsskoleforeningen, lokalsamfundet og lokale skoler

Medier

Formidling

Status

Dialog

Programplatform euddansk.dk

Primære og sekundære
målgrupper

25. maj 13: Elementære
projektdata publiceret.

Projektdeltagere

Om projektets formål, fælles
progression, samt profilering
af enkeltprojekterne og deres
mellem- og slutresultater.

Sep.2013: projektformål,
forløbsplan,
kommunikationsplan
opdateret og publiceret

Offentlighed og internt på
skolerne

Ikke offentliggjort, ønskes
offenliggjort.

maj. 13 – dec. 14

Skolernes hjemmesider
aug. 2013 – ult. 2014

Status

Blogfunktion, fildeling, ikke
offentlige projektdokumenter.

Om projektet og
mellem-/slutresultater
Facebook, youtube, istagram,
blogs

Formidling af projekter og
elevernes egne
projektresultater

Uddannelse for
projektmedarbejdere

Møder

Formidling af projekter og
elevernes egne
projektresultater
Deltagelse i ”animated
learning” konference
7.november

Fremlæggelse af projektet

Oktober 2013, projektet

Møder med kolleger omkring
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Medier

Formidling

Status

Dialog

på personalemøde

fremlagt

projektet og forløbet på deres
værksteder

Netværksdannelse og –pleje

Projektledere og faglige
nøglepersoner

maj 13 - dec. 14

Status

14. maj 13: Gennemført
projektpræsentation.

3 udvekslingsseminarer:
14. maj 13, 26. nov. 13,
x. maj 14.
Projektbesøg

Interessentskoler

maj. 13 – nov. 14

Faverskov Produktionsskole,
Den økologiske
Produktionskole og Haderslev
produktionsskole

Artikler

Artikel i fagblad, gerne
”Uddannelsesbladet” om
projektet, marts 2014

Nov 2013

Projektet besøger / modtager
besøg fra andre projekter.

Artikel i ”Skive Folkeblad” om
projektet
november/december 2013
Ekspertinddragelse
maj. 13 – dec. 14

Endnu ikke besluttet. Vi har
kontakt til en aktionsforsker
og til et firma der udbyder
digital læring

Afsluttende produkt

Alle målgrupper

okt. - dec. 14

Orientering om afsluttende
fælles resultater

Screening af elever vha en
esktern lærer fra AOF er i gang

Forskningsmiljøer, teknisk
ekspertise el.lign.
Center for digital dannelse
??

Besøg fra Charlotte fra
Favrskov 8.oktober
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Medier

Formidling

Afsluttende konference

Offentlighed og samtlige
målgrupper

dec. 14

Præsentation af projektets
resultater.

Status

Dialog

Status

Projektdeltagelse
Aktive aktiviteter aftales med
tovholder

3

