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Eksempel på projektbeskrivelse
Projekt: Fællesspisning – når naboer mødes
Resumé
‘Fællesspisning – når naboer mødes’ er et projekt, hvor
beboere i Tølløse inviteres til at deltage i en fællesspisning i forsamlingshuset. Formålet er, at flere lærer hinanden at kende og får udvidet deres bekendtskabskreds.
Problem eller formål
Mange beboere i Tølløse kender ikke hinanden, og det
kan for nogle skabe utryghed. Desuden er mange ensomme og ønsker sig et tættere forhold til deres naboer.
Formålet med projektet er at skabe en mulighed for, at
beboere, der ønsker at udvide deres bekendtskabskreds,
kan møde hinanden.
Målgruppe
Alle beboere i Tølløse er velkomne til fællesspisningen,
men den henvender sig især til dem, der har et ønske om
at lære andre at kende. Der formodes at være et særligt
behov blandt ældre og andre beboere, der ikke er på
arbejdsmarkedet, og måske derfor er lidt isolerede.
Aktiviteter
Projektet består af en fællesspisning i Tølløse forsamlingshus. Maden doneres gratis af supermarkedet på
hovedgaden og tilberedes og serveres af elever fra 10.
Klassescenteret. Efter middagen laves en række selskabslege, som hjælper deltagerne med at komme i snak med
hinanden. Til slut opfordres deltagerne til at udveksle
telefonnumre med hinanden eller aftale at mødes igen,
fx på biblioteket eller lign.
Løsning
Projektet giver deltagerne en mulighed for at møde andre
borgere, der også ønsker at udvide deres bekendtskabskreds, og skaber således en mulighed for, at deltagerne
kan udvide deres bekendtskabskreds og mindske ensomheden.

Succeskritererier
Succeskriterierne er som følger:
• Der deltager mindst 50 personer i fællesspisningen
• Deltagerne føler sig godt tilpas og trygge ved at tale
med hinanden
• Mindst 10 deltagere aftaler at mødes igen.
Kommunikationsplan/markedsføring
• Vi hænger sedler op i supermarkeder, på biblioteket,
ved busstoppesteder, skoler, børnehaver mv.
• Vi kontakter lokalavisen
• Vi opretter fællesspisningen som et arrangement på
facebook og deler det i lokale facebookgrupper
• Vi kontakter hjemmeplejen og plejecenteret og beder
dem invitere de ældre
Samarbejdspartnere
Forsamlingshuset, supermarkedet og ældrecenteret er
samarbejdspartnere. Forsamlingshuset lægger lokaler til.
Supermarkedet leverer mad, og ældrecenteret inviterer
ældre til at deltage.
Evaluering
• Vi tæller, hvor mange der deltager i fællesspisningen
• Vi iaggtager om folk hygger sig og taler sammen
• Vi spørger dem til slut, om de har aftalt at mødes
med nogen igen.
Det praktiske
Fællesspisningen finder sted 12. august kl. 18.00 i
forsamlingshuset på forsamlingsvej 1. Det er gratis at
deltage.
Om os
Bag projektet står en gruppe på otte elever fra 10.A på
10. klassescenteret.

Iværksætterpiloterne.dk er et undervisningsforløb til faget iværksætter og det tværgående tema Innovation og entreprenørskab.
Materialet er udviklet af foreningen YouGlobe og KFUM-Spejderne i Danmark med støtte fra Undervisningsministeriet.

