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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journal nummer: [skriv her]

Projekttitel: Kompetenceudvikling relateret til Open Science og Digital Literacy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nuværende projektejer?
Erik Hofmeister
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ændringer i projektbeskrivelse?
Hanne Munch Kristiansen er indtrådt som ny styregruppeformand efter ændringer i AU Library ledelse. Der er ikke yderligere ændringer til projektbeskrivelsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Status i forhold til tidsplanen
−
−
−

Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?
Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?
Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?

Projektet løber over en toårig periode fra marts 2018 til marts 2020, og følger stadig den godkendte tidsplan. Det forventes dog, at vi vil blive nød til at rykke leverance vedr. gennemførelse af kursusforløb til andet halvår af 2019. Vi når at planlægge forløbene i første halvår af 2019, men det er
tvivlsomt om vi når at gennemføre forløbene før sommer. Der skal tage hensyn til tilmeldelsesfrist
og sommerferieperiode. Det vil betyde, at andre leverancer også bliver skubbet. På styregruppemøde i april vil det blive anbefalet, at vi søger om at få forlænget projektperioden med 3-6 måneder.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Status på budget
−
−

Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
Forventer i at bruge alle projektmidlerne?

Der er ikke afvigelser i forhold til det godkendte budget, og vi forventer på nuværende tidspunkt at
bruge alle projektmidlerne i løbet af projektperioden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Status på leverancer
−
−
−

Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?
Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?

I løbet af det sidste halve år har vi arbejdet med at kvalificere projektet, Vi havde brug for at revidere projektplan med tilhørerende milepæle og leverancer, hvilket vi har gjort. På bagrund af arMarts 2019

Side 2

bejdet ligger der nu en tidsplan for resten af 2019 / 2020. Vi har nået følgende milepæle/ leverancer i løbet af det sidste halvår:
- Definition af læring
- Identificer kompetencer og services
- Kompetence-mapping (Matrix) udarbejdet
- Analyse af DMiP og DataModelAftalen
- Online platform valgt
- Projektet præsenteret på platformen
- Kompetenceudviklingsmål beskrevet / læringsmål opstillet
På baggrund af revideringen af projektplanen er der følgende ændringer i forhold til planlagte milepæle/leverancer:
-

Afklaring i forhold til roller /profiler udgår som leverance, men begrundelse i at det ikke var en
del af den oprindelige projektbeskrivelse, at den ikke længere synes relevant og fordi vi i projektet har brug for at være så præcise som muligt ift. at nå øvrige leverancer.

-

Kompetenceforløb eller dele heraf gennemført rykkes fra 2 Q til 3Q 2019, for at kunne placere
forløbene mest hensigtsmæssigt ift. sommerferieperioden.

I løbet af det næste halve år forventes det at nå følgende milepæle:
-

Literature and international framework review

-

Eksisterende kursustilbud afdækket

-

Kompetencebehov ud fra brugeren

-

Revidering af Kompetencemodel

-

Kursusforløb planlagt

-

Kursusforløb gennemført

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

