Målpil for fælles portal for lærings- og dannelsestilbud
Aktiviteter
 hProjektleder udpeges
 Studentermedhjælper ansættes
 Udsendelse
af spørgeskema til
Aktiviteter
brugerne
 Portalen anskaffes og sættes op











Digital vejledning til udbydere af
lærings- og dannelsestilbuddene
Tilbuddene indtastes på portalen
Test af portal af fokusgruppe
bestående af brugere og
udbydere
Tilpasning af tilbud, portal mm.
Portalen offentliggøres og
materiale sendes ud til skoler og
dagtilbuddene.
Delevaluering ud fra kvantitative
data og interview med
fokusgruppe bestående af
brugere og udbydere
Udsendelse af spørgeskema til
brugerne

Digitale vejledninger tilbydes til nye
udbydere i brugen af portalen

Digitale vejledninger
tilbydes nye udbydere i
brugen af portalen

Løbende tilpasninger
Løbende tilpasninger
Evaluering af portalen ud fra
kvantitative og kvalitative data,
herunder besøgstal, spørgeskema og
fokusgruppeinterviews.

Mål
1. Alle børn og unge i Aalborg
Kommune får flere og
varierede lærings- og
dannelsestilbud
2. Samle og synliggøre alle
lærings- og dannelsestilbud
for dagtilbud og
skoleområde

Hvad har vi tidligere
haft succes med?
Mulighedernes katalog
Playtool.dk
Playmakerne.dk
UngAalborg
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Primær
målsætning

3. Gøre det lettere for
personale at finde og booke
lærings- og dannelsestilbud
4. Give indblik i
mangfoldigheden af
læringstilbud og åbne op for
varierede læreprocesser
5. Understøtte Aalborg

Kommunes profil som en
aktiv og visionær kommune

Milepæle/succeskriterier
Projektet igangsættes og der er fundet
projektleder og studentermedhjælper

Alle udbydere får adgang til portalen og
har fået vejledning i brugen deraf.

Flere medarbejdere benytter portalen,
når de skal finde og booke lærings- og
dannelsestilbud.
Udbyderne opdaterer løbende deres
tilbud på portalen.

Portalen er blevet et
naturligt startsted for
medarbejderne, når de
skal finde og booke
lærings- og
dannelsestilbud.

Udbyderne får indsigt i hinandens
læringstilbud, hvilket åbner op for
videndeling og samarbejde på tværs,
hvilket kan kvalificere læringstilbuddene

Portalen har gode
besøgstal og bliver
løbende opdateret med
nye tilbud.

De første tilbud er på portalen.
Portalens layout udformes.
Medarbejderne bliver informeret om
den nye portal og begynder at booke
deres lærings- og dannelsestilbud via
portalen.
Alle nuværende tilbud er samlet i
portalen
Alle udbydere har adgang og bruger

