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Projektets aktuelle status  

Erasmus+ projektet fortsætter vedholdende ar-
bejdet med at indfri projektets målsætninger. 
Deltagerne fra de fire lande er løbende i indbyr-
des kontakt for at dele ny viden, og kan derved 
markere nye milepæle i det fælles projekt.  

Projektets partnere har haft mulighed for at un-
dersøge hver fem udvalgte eksempler på ’god 
praksis’. De har mødtes med ansvarlige perso-
ner fra de enkelte projekter for at få konstruktiv 
feedback på en beta version af analyseredska-
bet. 

En gennemarbejdet version af alle eksemplerne 
på god praksis kan nu findes på projektets 
hjemmeside med beskrivelser af udvalgte indi-
katorer for god kvalitet. Eksemplerne er tilgæn-
gelige både på engelsk og de tre andre landes 
sprog (dansk, tysk og italiensk).  

I februar måned samledes projektets partnere 
for sidste gang til et transnationalt projektmøde 
i Köln. I forbindelse med mødet blev feedback 
fra praktikerne udvekslet og diskuteret, og resul-
tatet heraf indgik i udarbejdelsen af beta versio-
nen. Alle kvalitetsindikatorerne blev kritisk gen-
nemgået og vurderet med hensyn til deres be-
tydning og relevans for målgruppen. I den sam-
menhæng fremlagdes og diskuteredes også de 
forskellige kommentarer som projektets tilknyt-
tede partnere har givet vedrørende betaversio-
nen af analyseredskabet.  

På mødet i Köln blev der desuden diskuteret og 
afklaret en række fremtidige organisatoriske og 
administrative opgaver blandt projektets part-
nere.  

Resultatet af det transnationale møde blev do-
kumenteret og udmøntet i yderligere arbejdsop-
gaver for de kommende måneder. Det omfatter 
blandt andet optimering af nogle kvalitetsindika-
torer samt produktion og publicering af den en-
delige version af den transnationale håndbog.  

 

Perspektiver 

Den transnationale håndbog udgør det første af 
tre af projektets vidensressourcer, og det for-
ventes færdigt i midten af april. Eksemplerne på 
god praksis vil også blive gjort færdige og gøres 
tilgængelige online i slutningen af april. Dermed 
kan praktikere på området gøre sig bekendt 
med projektets resultater og gøre brug af dem.  

Det tredje og sidste resultat fra projektet er ud-
viklingen af et online analyseredskab.  
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