
 

Merkantil dannelse i et STEM perspektiv – SFDK-19-0013 
Viden Djurs Skillz | Ågade 2A, 1. th | 8500 Grenaa | Tlf.: 8758 0407 | www.merkantildannelse.dk 

1 

Vejledning til opstart på forløb –  
elevers registrering i projektet  

 
 

”Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv” 
 

SFDK-19-0013 
 

Opstart på forløb 
Forud for et forløb med elever er der en række opgaver, som skal være på plads 
 

• Liste over elever sendes til Projektsekretariatet en uge før start af delprojektet 
• Skolen udsender mail med Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv – STEM og 

Vejledning til elever – registrering i projektet. (Mailen skal gemmes i delprojektets mappe) 
• Angiv starttidspunkt, så vi i projektsekretariatet kan afpasse udsendelse af SMS/mail nogenlunde til det 

tidspunkt, hvor I har planlagt at hjælpe eleverne med udfyldelse 
 
 
I forbindelse med opstarten på et delforløb er det vigtig, at eleverne får en nøje indføring i, hvordan de registrerer 
sig i forløbet. Elevernes deltagelse i forløbet udgør en del af indikationsmålene i projektet og er således en del af 
forudsætningen for aktiviteternes godkendelse og dermed udbetaling af projektmidler. 
 
Eleverne skal registrere deres oplysninger i et startskema, som de har fået tilsendt på mail og/eller SMS. Forud 
herfor skal skolen sørge for at eleverne har modtaget ” Vejledning til elever - registrering i projektet”. Vejledningen 
skal udfyldes med delprojektets navn, start- og slutdato på forsiden, og navnet igen på side 1. 
 
Som projektleder eller underviser er det vigtigt, at du også kender vejledningen, idet registreringen vil 
afstedkomme en del spørgsmål og fejlbesvarelser. For at have mulighed for at hjælpe eleverne med at registrere 
sig i projektet den første dag, er det vigtigt at sætte god tid af til at hjælpe dem med udfyldelsen, og så er det er en 
god idé at oprette lærer og projektleder som deltagere et par dage før opstarten, så de kender det system, som 
eleverne møder. Det kan være en god idé at tilbyde at gennemgå besvarelsen for hver enkelt elev, inden de 
sender besvarelsen afsted. 
 
Som projektleder/underviser kan du ikke se, om eleverne har registreret sig korrekt. Vi melder tilbage fra 
projektsekretariatet, hvis der er fejl og mangler i besvarelserne. Hvis der er tilmeldt elever, efter holdet er oprettet, 
som ikke har modtaget en mail, skal administrationen eller den lokale projektleder have besked, hvorefter vi får 
besked og opretter eleven samt sørger for, at mailen bliver sendt. 
 
Selv om spørgsmålene umiddelbart ser nemme ud, skal du forberede dig på, at eleverne spørger til dem alligevel. 
De kan f.eks. nemt være i tvivl om, hvilken uddannelse, de skal skrive på, som den sidst gennemførte, ganske 
ligesom at elever, der har påbegyndt hovedforløbet ofte vil have den opfattelse, at de er i beskæftigelse i stedet for 
i gang med en uddannelse.  
 
Ved afslutningen af elevens deltagelse i delprojektet, får de fremsendt en tilsvarende mail med et slutskema. 
 
I Bilag A kan du se spørgsmålene i Start- og slutskemaerne. 
 
God fornøjelse med forløbet. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Projektsekretariatet    Senest revideret: 12.08.2020 
  

http://www.merkantildannelse.dk/
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Bilag A – Start- og Slutskema 

 

http://www.merkantildannelse.dk/
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