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Projektbeskrivelse: 
Forsøg med simulation i første praktikophold på social- og 

sundhedsassistentuddannelsen 

1. Projektets titel:
 (skriv her) 

2. Stamoplysninger for ansøger:
• Institutionsnavn:
• Institutionsnummer:

(den juridiske enhed)
• CVR-nummer:
• Adresse:
• Mail:
Kontaktperson og projektleder 
• Navn:
• Titel
• Tlf.nr.:
• Mail:

3. Organisering af projektet:
3.1 Projektdeltagere 
3.1.1 Institutioner 
Projektet skal gennemføres i samarbejde med mindst én anden skole, der udbyder social- og sundhedsassistentuddannelsen, 
jf. afsnit 1.4 i vejledningen om puljen. Angiv deltagende skole. Ved samarbejde med flere skoler tilføj flere deltagere ved at 
kopiere punktopstillingen. 

• Skole:
• Kontaktperson:
• Opgave(r) i projektet:

3.1.2 Kommunal praktikvirksomhed 
Projektet skal gennemføres med mindst én kommunal praktikvirksomhed, jf. afsnit 1.4. i vejledningen om puljen. Ved 
samarbejde med flere praktikvirksomheder tilføj flere deltagere ved at kopiere punktopstillingen. Hvis der ikke er indgået 
aftale med en konkret kommunal praktikvirksomhed på ansøgningspunktet, angiv kommune(-r), som aftalen om 
samarbejde er indgået med.  

• Praktikvirksomhed/kommune:
• Kontaktperson:
• Opgave(r) i projektet:

3.1.3 Videnscenter for velfærdteknologi 
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Projektet skal gennemføres i samarbejde med mindst ét af de to videnscentre for velfærdsteknologi, jf. afsnit 1.4 i 
vejledningen om puljen. Angiv videnscentret, som projektet gennemføres i samarbejde med. Ved samarbejde med begge 
videnscentre tilføj flere deltagere ved at kopiere punktopstillingen.  

• Videncenter:  
• Kontaktperson:  
• Opgave(r) i projektet 
 

3.2 Tilrettelæggelse af samarbejde mellem den ansøgende skole og projektdeltagerne  
a. Beskriv tilrettelæggelse af samarbejdet i projektet mellem deltagende institutioner. 
(skriv her) 
 
b. Beskriv tilrettelæggelse af skole-praktiksamarbejdet i projektet. 
(skriv her) 
 
c. Beskriv tilrettelæggelse af samarbejdet i projektet med videnscenteret(-ene) for velfærdsteknologi. 
(skriv her) 
 

 
4. Om projektet: 
4.1 Projektets formål 
Beskriv formålet med projektet, herunder hvordan projektet forventes at understøtte puljens formål, samt målgruppe for 
projektet. 
(skriv her) 
 
4.2 Projektets mål, succeskriterier og forventede effekter  
Angiv projektets mål, succeskriterier og de forventede effekter. Mål som opstilles for projektet skal være konkrete og 
målbare. 
(skriv her) 
 
4.3 Projektets indhold og aktiviteter   
4.3.1 Simulationsforløb 
Beskriv simulationsforløb, der forventes udviklet og afprøvet i projektet. Angiv hvilke praktikmål, der indgår i forløbet(-
ene), samt hvordan de seks standarder for simulationsforløb forventes at indgå, jf. afsnit 1.1 Forsøgets baggrund og formål 
i vejledningen om puljen.   
(skriv her) 
 
4.3.2 Afprøvning af simulationsforløb 
a. Angiv forventet antal elever, som simulationsforløb vil være afprøvet på, fordelt på pilotafprøvningen og den endelig 
afprøvning. 
(skriv her) 
 
b. Beskriv, hvordan eleverne udvælges til deltagelse i pilotafprøvningen og den endelige afprøvning. 
(skriv her) 
 
4.3.3 Aktiviteter mv. 
Beskriv eventuelle andre forhold mv. af relation til projektets indhold og aktiviteter, som ikke fremgår af ovenstående.  
(skriv her) 
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4.4 Projektets erfarings- og/eller vidensgrundlag 
Redegør for projektets erfarings- og/eller vidensgrundlag, f.eks. ved at angive ansøgers eventuelle dokumenterede erfaring 
med arbejdet eller udvikling af simulation. 
(skriv her) 
 
4.5 Nøgletal vedr. frafald på hovedforløb 
Angiv nøgletal vedr. frafald på hovedforløb (målt efter 3. måneder) for hver af de skoler, der indgår i projektet jf. punkt 
3.1.1 foroven. 
(skriv her) 
 
4.6 Opfølgning og forankring 
Beskriv planer for opfølgning på projektets resultater, herunder også erfaringsopsamling jf. afsnit 1.4 Vilkår for tilskud i 
vejledningen om puljen, og forankring af resultaterne efter forsøgsperioden. 
(skriv her) 
 
4.7 Eventuel inddragelse af digital teknologi 
Hvis der inddrages digital teknologi i projektet, begrund  inddragelsen, samt beskriv hvordan det kan understøtte elevernes 
læring i simulationsforløbet(-ene), som udvikles og afprøves i projektet. 
(skriv her) 
 

 
5.  Tids- og procesplan for projektet  
Angiv tids- og procesplan for projektet. Bemærk, at tids- og procesplanen skal overholde krav til tilrettelæggelsen af 
projektet, jf. afsnit 1.4 Vilkår for tilskud i vejledningen om puljen.   
(skriv her) 
 

 
6.  Evt. øvrige oplysninger eller bemærkninger 
(skriv her) 
 

 
7. Underskrift: 

Navn: 
 

 

Titel: 
 

 
Dato:  

 
 

 
Underskrift: 
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Projektbeskrivelsen printes og underskrives af ansøgers ledelse – eller en person, ledelsen har 
bemyndiget til at underskrive ansøgninger om tilskud.  
 
Inden ansøgningsfristens udløb skal ansøger indsende følgende til puljefou@uvm.dk: 

• Den underskrevne og indscannede kopi af projektbeskrivelsen (pdf-format)  
• Den udfyldte skabelon for projektbeskrivelsen uden underskrift (word-format)  
• Budget (excel-format) 
• Eventuelle andre bilag 

I emnefeltet skal ”Simulation i praktikophold på SOSU” angives.  

Frist for indsendelse af ansøgning er onsdag den 25. november 2020, kl. 13.00. 
 

mailto:puljefou@uvm.dk
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