
SCIENCE FESTIVAL
SKOLE – VIRKSOMHED – SAMARBEJDE

PROJEKTPLAN

Projektfase Science 

Festival

Evaluering

Opfølgning

Tidspunkter Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Indlendende forberedelse

Genlæse evaluering af de seneste års Science Festival

Møde med netværkstovholder for VBN for Skole, Uddannelse og 

Virksomheder og LTK's skoleforvaltning - gennemgang og 

justering af forløb, overvejelser omkring nye virksomheder

Kontakt Astra om tidsplan/deadlines/tema

Overblik over skoler og relevante virksomheder

Lav invitation til speeddating

Find lokale til workshop

Lav liste over deltagere i CRM

Udarbejde tekst til deltagernes intranet + pressekit

Forbered evalueringsworkshop - inkl. spørgeskema

Opfølgning på evalueringsresultater

Workshop / speed dating

Forberede speed dating - deltagerliste, proces, info på mødet

Afholdelse af workshop

Opfølgning workshop

Matchmaking 

Møder med deltagere

Workshop - speeddating med mulige deltagere

Statusmøde for skoler og virksomheder (valgfrit)

Være nærværende ved aktiviterne under Science Festival så vidt 

muligt

Evaluering

Intern kommunikation 

Udarbejde invitation til tidligere deltagere

Udarbejde invitation/materiale til nye virksomheder - inkl. 

eksemper på skole-virksomhedssamarbejder

Udarbejde invitation/materiale til nye skoler - inkl. eksemper på 

skole-virksomhedssamarbejder

Rekruttering af relevante deltagere via telefon og mail - altid 

telefon først (deadline primo marts)

Send invitation til speed dating med forklaring om proces - 

løbende

Indkaldelse til speed dating til deltagere - løbende

Takkemail for speeddating inkl. videre proces

Udsend match til deltagere + gode råd for samarbejdet

Udsend outlook-invitationer til statusmøde og evalueringsmøde

Opdatér hjemmeside med projektpartnere

Send tekst til deltagernes intranet + pressekit

Opfølgningsmail om samarbejde og tilmelding af projekter på 

Astras hjemmeside

Takkemail til alle lærer, skoleledere, virksomheder

Ekstern kommunikation

LinkedIn-videoer om skole-virksomhedssamarbejde - og info at 

rekrutteringen til årets Science Festival er i gang

Nyhed til hjemmeside om rekruttering til Science Festival - skriv 

hvad virksomheder og skoler tidligere har fået ud af det 

Opdatere hjemmeside med forløb/program/tema

Udsend info om Science Festival via Kort Nyt (nyhedsbrev for 

medlemmer

Invitation til borgmesteren

Dialog med DGO (lokalavisen) og andre medier

Producere materiale til DGO

Sende materiale til DGO

Producere videoer til LinkedIn fra årets Science Festival

LinkedIn-videoer fra årets Science Festival

LinkedIn - foto og tekst-indlæg om aktiviteterne

Efteromtale på hjemmeside om aktiviteterne

Link til inspiration: https://vidensby.dk/projekt/science-festival-i-lyngby/ 

Kontakt i Vidensbyen:  Mikkel Schønning Sørensen, mss@vidensby.dk

Forberedelse


