
Når I skal uploade jeres skriftlige projektbeskrivelse i Next Level er det 
vigtigt, at I får beskrevet jeres idé og forløb på den bedste måde. 
Nedenstående er tænkt som en hjælp og inspiration til, hvad I kan ind-
drage i jeres beskrivelse.

Skabelon til 
projektbeskrivelse 

Jeres skriftlige præsentation må være max 2400 tegn.

Det er vigtigt, at I husker at angive hvilken af de fire spor/kategorier 
I deltager i. Husk også holdnavn og skole.

I kan uploade jeres beskrivelse i et Word/PDF dokument.

Det er obligatorisk at uploade den skriftlige del, men det er valgfrit, 
om I også ønsker at uploade en video, som fortæller og beskriver 
ideen.

Sidste frist for upload af projektbeskrivelserne er kl. 12 
den 28. feb. 2018
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Kriterier: Gode spørgsmål at overveje: 

Beskriv jeres idé enkelt og tydeligt. 
Beskriv i hvilken grad der er tale om 
en nyskabende idé og hvordan? 

Beskriv jeres proces og forløb, 
hvordan er I nået frem til denne idé? 
Hvordan har samarbejdet i gruppen 
været? 

Hvordan har I arbejdet kreativt og 
innovativt for at nå frem til jeres idé? 
Hvorfor er jeres idé nyskabende, og 
hvilken værdi giver den? 

Har I kendskab til målgruppens 
vaner og kulturer ift. jeres idé / 
produkt? 

Hvordan har I afprøvet og undersøgt 
behovet for jeres idé? 

Overvej gerne økonomiske forhold 
ift. jeres idé. 

Hvordan skal kendskabet til idéen 
udbredes og markedsføres?   

I hvor høj grad har I omsat jeres idé 
til handling? Har I taget kontakt til 
eksperter eller fagfolk og præsente-
ret jeres idé? 

Omverdensforståelse: 

Handling: 

Kreativitet: 

Gruppens proces fra idé: 

Beskrivelse af idéen: 
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