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Skabelon til projektbeskrivelse 

Når I skal uploade jeres skriftlige projektbeskrivelse til Next Level, så er det er vigtigt, at I får beskrevet 
jeres idé og forløb på den bedste måde. Nedenunder her finder i en liste med kriterier. De skal være 
opfyldt, når I indsender jeres projektbeskrivelser. Under det finder i noget til hjælp og inspiration til, hvad 
jeres projektbeskrivelse kan indeholde. 

Kriterier   

Her finder I de kriterier, som I skal følge og forholde jer til - hvis ikke de er fulgt, kan de give minus point 
i bedømmelsen. Jeres projektbeskrivelse skal opbygges således:  

• En forside – her skal I skrive alle gruppemedlemmernes navne, holdnavn/produktnavn, skole, 
spor/kategori  

• Max 2400 tegn  
• I projektbeskrivelsen skal I berøre punkterne 

- Beskrivelse af idéen  
- Gruppens proces fra idé til produkt/koncept 
- Kreativitet 
- Omverdensforståelse 
- Handling  

I næste afsnit kommer der inspiration til, hvad I kan skrive om I de forskellige punkter.  

Den skriftlige projektbeskrivelse sendes som pdf-fil og være navngivet som: Holdnavn/produktnavn - 
Skolens navn til følgende e-mailadresse: henrik@ffefonden.dk     

Sidste frist for indsendelse af projektbeskrivelsen er mandag den 28. februar 2022.  

Forsætter på næste side  
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Inspiration til indhold  

Her kan I finde lidt hjælp og inspiration til, hvad I kan skrive om under de forskellige punkter.  

Beskrivelse af idéen – Beskriv jeres idé helt enkelt og tydeligt. Beskriv hvilken problemstilling det er I 
løse med jeres idé. Beskriv I hvor høj grad der er tale om en nyskabende idé og hvorfor den er 
nyskabende.  

Gruppens proces fra idé til produkt/koncept – Her skal I beskrive jeres forløb helt fra før I fandt på 
idéen til nu, hvor I sidder med et produkt/koncept. Hvordan er I kommet frem til den her idé? Hvordan 
har samarbejdet været i gruppen?  

Kreativitet – Hvordan har I arbejdet kreativt og innovativt for at nå frem til jeres idé? Hvilke metoder har 
I brugt? Har I skabt noget visuelt, der fremviser jeres idé? Hvordan er jeres idé anderledes end de 
løsninger der allerede eksisterer? Hvad skaber jeres idé af værdi for målgruppen?  

Omverdensforståelse – Har I kendskab til målgruppens vane, kulturer og behov i forhold til jeres 
produkt/koncept?  

  

 


