
 

 

Vejledning til Afsluttende Rapport  
 
Kontrakten, herunder projektbeskrivelsen, budgettet og milepælsplanen ligger til 
grund for den afsluttende rapport.  
 
Ø Regnskabet skal omfatte samtlige tilskudsberettigede udgifter og indtægter, 

inklusive udgifter finansieret gennem egne midler, andre fonde, programmer m.v.  
Ø Udgifter og indtægter skal posteres i den økonomiske rapportering, således at det 

er muligt at foretage en umiddelbar sammenligning med budgettet.  
Ø I regnskabet må kun indgå de omkostninger, der er betalt i perioden og kun de 

omkostninger, der vedrører den aktuelle aktivitet.  
Ø Har støttemodtager i aktivitetsperioden opnået indtægter ved salg af materialer, 

udstyr eller andre aktiver i relation til aktiviteten skal disse fremgå at regnskabet. 
 
Bilag og regnskab for aktiviteten skal opbevares i mindst 5 år efter den sidste 
udbetaling indenfor hvilken periode, Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise 
vil kunne kræve samtlige regnskabsbilag indsendt til gennemsyn. 
 
Projektleder er ansvarlig for den afsluttende rapport og sikrer at den fremsendes til 
Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise senest 1 måned efter aktivitetens 
afslutning. 
 
Som tillæg til den afsluttende rapport skal Skema til Afrapportering af 
Deltagerantal udfyldes.  



 

 

 
Afsluttende rapport: 
Generelt skema 
 
Bemærk: Der findes specifikke skemaer til følgende 
projektbevillingstyper: 

Ø Deltagelse i efteruddannelsesforløb, Grundskolen 
Ø Deltagelse i efterudd./konference, Videregående udd. 
Ø Afholdelse af konference, Videregående udd. 
Ø Udvikling og oprettelse af Entreprenørskabscenter 

 
 
Skriv løs. Formularen udvider sig automatisk, når teksten skrives ind i de angivne bokse. 
Projekts 
titel: 
 

 
Tværfaglig konceptudvikling: Innovation, konceptudvikling og pitch (BA-
fag) Sagsnr. V9-2014-07 

1.  Aktivitetens resultater, effekter samt erfaringsgrundlag, 
omfattende en beskrivelse af … 

 a. de samlede resultater og effekter der er opnået, herunder hvorledes 
målene er indfriet: 

  Det primære resultat af projektet er, at tværfaget "Innovation, 
konceptudvikling og pitch" blev udviklet, udbudt og gennemført over tre 
uger i september. 18 studerende fra fem forskellige BA-uddannelser bestod 
faget. Faget genudbydes i februar 2015. 
 
Et andet resultat af projektet er etablering af en intern netværksgruppe på 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Gruppen består af 14 undervisere, 
som i forskellig sammenhæng arbejder med innovation og entreprenørskab 
i undervisning.  
 

 b. hvordan resultater og effekter er opsamlet: 
  Tværfaget blev ved afslutning mundtlig og skriftlig evalueret af studerende. 

På baggrund af evalueringen skrev underviserne et seks siders 
sammendrag af erfaringer. Plus et ekstrakt, som er formidlet til 
studerende.  
 
Faget var ét blandt 15 tværfag, der blev gennemført i de tre første uger af 
september 2014. Alle 15 fag blev præsenteret i en fællessamling den sidste 
fredag i forløbet. 
 
Undervisere fra alle 15 fag har efterfølgende været samlet til en fælles 
evaluering, hvor erfaringer er bragt videre.  
 
Alle materialer fra faget og evalueringer er samlet og tilgængeligt for 
kommende undervisere, der skal arbejde med innovation og 
entreprenørskab i undervisningen. 
 

 c. de redskaber, koncepter m.v. der er udviklet gennem aktiviteten: 



 

 

  Som resultat af projektet er der udviklet materialer til et tre ugers 
tværfagligt forløb for BA-studerende. Materialerne består bla. af: 
- kursusbeskrivelse og læringsmål 
- eksamensopgave og vurderingskriterier 
- litteraturliste 
- program og oplæg 
 

 d. det erfaringsgrundlag der er opsamlet, herunder hvordan der er foretaget 
vidensformidling: 

  Erfaringer fra projektet er formidlet på flere platforme: 
 
En artikel på Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles hjemmeside fortæller 
om de innovative løsninger, som studerende har udviklet under forløbet. 
Og formidler kundens (Aarhus Universitetshospitals) modtagelse af 
løsningerne. http://www.dmjx.dk/nyheder/view/studerende-pitcher-ideer-
for-hospital 
 
Resultater fra forløbet - de studerendes løsninger - er desuden delt på 
"Branchepartnerskabet Innovativ offentlig kommunikation"s Facebook-side. 
Her er tilknyttet over 100 kommunikatører og sundhedsprofessionelle med 
interesse for kreativ kommunikation.  
 
Erfaringer fra forløbet er videndelt i den interne netværksgruppe, der er 
etableret som sideeffekt af projektet. Her deles erfaringer med innovation 
og entreprenørskab i undervisning.  
 
 

 e. hvilke forbedringspotentialer der er i forhold til gennemførelse af 
tilsvarende eller lignende aktiviteter efterfølgende: 

  Efter første gennemførelse af forløbet har vi udpeget følgende 
indsatsområder til næste gang: 
 
1. Kursusbeskrivelsen skal gennemskrives, så den i appellerer bedre til 
studerende fra visuelle/kreative fag. På første kursus var der en overvægt 
af journalist- og kommunikations-studerende.  
 
2. Arbejdet med pitch skal styrkes. De studerende skal undervises mere i 
at pitche deres idé for kunden.  
 
3. Der skal udvikles på metoder til at undervise studerende online, da 
studerende på tværfagene både kommer fra Aarhus og København. Det var 
derfor en udfordring at samle holdet gennem alle tre uger - selv om de 
studerende på forhånd var bekendt med, placering af undervisningen. 
 
4. De studerendes adgang til kunden skal være lettere. Vi skal være 
skarpere på, hvor specifik/bred den udfordring, de studerende arbejder 
med, skal være. Hvis opgaven er for overordnet og bred, så har de 
studerende vanskeligt ved at finde kunderelationer, der har udfordringen 
tæt inde på livet. I forhold til emnefeltet patientkommunikation bliver 



 

 

kompleksitetsgraden også let så voldsom, at en opgave ikke kan løses 
inden for få uger. På den anden side må opgaven ikke være så specifik og 
afgrænset, at flyvehøjden på løsninger er begrænset.  
 

 f. forventninger til og muligheder for at forankre aktiviteten til andre områder 
og andre målgrupper, herunder i hvilket omfang aktiviteten vil kunne være 
selvfinansierende i fremtiden: 

  Forløbet udbydes igen til gennemførelse i februar 2015. Herefter forventes 
det i udbud halvårligt med 15-25 studerende. Forløbet er selvfinansierende. 
 
Erfaringer fra forløbet inddrages i skolens strategiske arbejde på primært 
tre områder: 
1. tværfaglighed 
2. studerendes innovative kompetencer og muligheder for at indgå i 
projektsamarbejder med aftagervirksomheder 
3. skolens strategiske indsatsområde "Innovativ offentlig kommunikation" 
 
 
 

 g. øvrige erfaringer, herunder eksempelvis i forbindelse med rekruttering af 
deltagere og samarbejde: 

  Det har været spændende, men også udfordrende for første gang at 
gennemføre valgfag med deltagelse af alle skolens otte BA-uddannelser. De 
logistiske, administrative og faglige udfordringer har påvirket både 
studerende, undervisere og støttefunktioner.  
 
Men det har også åbnet for helt nye samarbejdsrelationer på tværs af 
skolens afdelinger. Og studerende har fået indblik i, hvordan egen faglighed 
kan bruges i samspil med andre og i innovative processer.  
 

 h. hvilke sidegevinster og synergieffekter aktiviteten har medført: 
  Som en særlig sidegevinst går to grupper på holdet videre med den idé, de 

præsenterede for kunden (Aarhus Universitetshospital, AUH) til den 
afsluttende pitch. Grupperne bliver hjulpet af "appLAB", der er en 
innovationsindsats på AUH, som bærer ideer videre. Der er således 
mulighed for at studerende følger studieprojekter videre mod realisering. 
 
En anden sidegevinst ved faget "Innovation, konceptudvikling og pitch" er, 
at studerende får indblik i kommunikationsudfordringer inden for  
sundhedssektoren/det offentlige. Det er et felt, som meget vel kan blive 
fremtidigt arbejdsområde for studerende fra Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole.  
 
På den anden side får sundhedssektoren/det offentlige indblik i, hvordan 
kreativ kommunikation kan bidrage til at nytænke deres kommunikation 
med patienter/borgere.  
 

  



 

 

2.  Økonomisk redegørelse, herunder … 
 a. økonomisk redegørelse omfattende samtlige udgifter og indtægter for 

perioden sammenholdt med budgettet: 
Udgifter og indtægter skal posteres, således at det er muligt at foretage 
en umiddelbar sammenligning med budgettet.  
Bemærk: Selve regnskabet skal vedhæftes som særskilt dokument. 
Anvend Fondens skabelon til Specificeret budget + realiseret regnskab. 
Herunder kan noter og andet relevant anføres i prosaform. 

  I forhold til budgettet skyldes de primære afvigelser et lidt andet 
tidsforbrug end forventet. Vi har brugt telefon og Skype til de fleste 
møder og dermed undgået rejser mellem Aarhus og Emdrup. Til gengæld 
er der brugt mere tid end forventet på koordinering, idet skolen for første 
gang har gennemført valgfag på tværs af BA-uddannelserne.  
 
I budgettet havde vi heller ikke taget højde for underviseres 
hotelovernatninger i hhv. Aarhus og København i forbindelse med 
gennemførelse. 

 b. en endelig opgørelse af Fonden for Entreprenørskabs finansieringsandel: 
  75.000 kr. 
 c. begrundelse for eventuelle afvigelser: 
  

     

 
3.  Andet relevant: 
  

     

 
 
NB: Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise er interesseret i så 
meget dokumentation og aktivitet omkring det enkelte projekt som muligt, 
så send os, hvad I har udarbejdet/fremtidigt udarbejder. Send også gerne 
avisartikler, annonceringer og lign. og lad os få et praj, hvis I afholder events 
el. lign.  

 
 

 
 

 
Opdateret af mekj@ffe-ye.dk – apr. 2012 

 


