Midtvejsevaluering
- fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Hvor og hvornår
Vi mødes på AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9100 Aalborg den 9. november 2011
Styregruppen møder fra kl. 9.00 - 18.00
Konsulenterne støder til kl. 15.00 – 18.00

Hvad
Som aftalt på seneste styregruppemøde afholder vi en dag, hvor vi drøfter nødvendige indsatser og ændringer i projektet for,
at vi sammen kan skabe en succes.
Formålet med dagen er derfor todelt:
1. at styregruppen med afsæt i midtvejsevalueringen fra COWI vurderer og beslutter behovet for mål, rammer og
aktiviteter således, at projektet kan leve op til sine mål.
2. at styregruppen sammen med konsulenterne beslutter sig for de handlinger, der skal sættes i værk for at realiserer
indsatserne og ændringerne.

Hvordan
Jesper Rasmussen fra Lederiet vil hjælpe os gennem dagens proces og sikre, at vi når igennem programmet.
9.00-9.10 Velkomst og fælles morgenkaffe og brød
9.15-12.00 Drøftelse af midtvejsevalueringens resultater og anbefalinger
Projektleder Trine Saaby fremlægger sin udlægning af evalueringen.
Vi drøfter sammen, hvilke andre vinkler styregruppens medlemmer har. Og om der er flere punkter, der skal
tages med i overvejelserne om hvilke indsatser eller ændringer, der skal iværksættes i projektet for at sikre, at vi
lander på fødderne.
Vi drøfter opdelt i tre grupper, hvad der skal til for at projektet kan leve op til målene:
1. Det gode virksomhedsbesøg
2. Sikring af valid dataregistrering og sammenhænge mellem dataopsamling og mål
3. Videreudvikling af partnerskabsaftalen og uddannelsesambassadørrollen
4. Uddannelse af konsulenterne
5. De gode historier og markedsføring af projektet
6. Projektets resultater forankres i begge VEU-centre
Drøftelse af de enkelte gruppers forslag til indsatsområder.
12-00-13.00 Frokost
13.00 -14.45 Prioritering og valg af indsatsområder
Prioritering af indsatsområder.
De prioriterede indsatsområder samles under et overskueligt antal hovedindsatser, som der kan sættes
handling på sammen med konsulenterne.
14.45 – 15.00 Kaffepause og konsulenterne ankommer
15.00 – 17.00 Arbejde med at sætte handling på
Styregruppen præsenterer resultatet af styregruppens drøftelser og dermed opgaverne for eftermiddagen
Der sættes handling på indsatsområderne – arbejdet foregår opdelt i mindre grupper. Styregruppens
medlemmer er med i grupperne.
17.00-17.45 Præsentation af forslag
17.45-18.00 Det videre arbejde.

Venlig hilsen
Trine Saaby
Projektleder
Den 31. oktober 2011

