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Faglig statusrapport
10. Projektstatus (max 1.000 tegn).
Pilotforløb med 7. og 8. klasse fra Friskolen, Viborg er afviklet
med succes og evalueret internt og eksternt (E&U Viborg). På
baggrund af evaluering er der igangsat tiltag til kvalificering af
elevernes arbejde med storyboard, animation og lyd. Forløb med
7. og 8. klasse fra 3 folkeskoler er igangsat. Der fastholdes en
eksperimenterende og afsøgende arbejdsproces i forhold til
forløbsindhold, metode og materialer. Fremstilling af en stor
monsterfigur til PR og maskot for projektet er igang af
installationskunstner Ida Hyllested.
Igangværende samarbejde med følgeforsker Ida Gjedde AAU.
Storylab forløb følges i februar/marts 2016.
Samarbejde med KLC Viborg er indledt. Der planlægges korte
StoryLab forløb for interesserede 7. og 8. klasser i perioden
15.8.2016 - 1.11. 2016. Ramme for budget og aktiviteter ligger
klar.
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Her redegøres for projektets fremdrift i kort form.
Eventuelle afvigelser fra projektplanen rapporteres samlet
i felt 12 og 13.
11. Projektrapport (max 2.000 tegn).
1.2.2015 - 1.8. 2015: Kick off, handlingsplan, metode og
indhold. Viborg Bibliotekernes StoryLab giver mulighed for at
stille alternative og nye spørgsmål til en opgaveløsning.
Laboratoriet giver med sine fysiske rammer og digitale faciliteter
mulighed for at eksperimentere med at fremstille multimodale
produkter (animation, lyd og installation) i en undersøgende
arbejdsproces. Projektet er et tilbud til dansundervisninger
(herunder fælles nye mål) samt understøttende undervisning for
elever i 7. og 8. klasse.
Samarbejspartnere: The animation workshop, VIA Center for
Undervisningsmidler.
August 2015: Efter aftale med 3 folkeskoler - 19. 7. og 8. klasser
- ligger plan for StoryLab forløb klar.
September 2015: Møde i projektgruppen samt finpudsning af
forløbsindhold. Anskaffelse af materialer og udstyr - herunder
specialfremstilling af elementer til animation. Udarbejdelse af
undervisningsmateriale - herunder betaling af copyright for brug
af illustrationer. Udarbejde af system til udlevering af bøger og
lydbøger. Indretning af Testlab.
Oktober 2015: Afvikling af pilotforløb med 7. klasse fra Friskolen,
Viborg.
November 2015: Afvikling af pilotforløb med 8. klasse fra
Friskolen, Viborg. Intern evaluering i projektgruppen af
pilotforløb samt udarbejdelse af tiltag til kvalificering af elevernes
arbejde med Storyboard, animation og lyd.
December 2015: Samarbejdsaftale med kunster vedr.
fremstilling af monsterfigur til PR.
Januar 2016: Afsluttet ekstern evaluering (E&U Viborg) af
pilotforløb med 7. og 8. klasse fra Friskolen Viborg. Påbegyndt
afvikling af de første forløb med folkeskolerne.
1.1. 2016 - 1.7.2016: Forløb med 19 folkeskoleklasser i Viborg
kommune. Fortsat justering og eksperimenteren ift. indhold og
metode. Følgeforskning varetages af Lisa Gjedde AAU.
15.8. 2016 - 1.11. 2016: Workshops for eksterne interessenter
og evaluering.
15.8. 2016 - 1.11.2016: Tilbud udbudt via KLC - korte StoryLab
forløb for interesserede 7. og 8. klasser i Viborg kommune.
Her skal der rapporteres for de aktiviteter, der er
beskrevet i ansøgningens projektplan.
12. Afvigelser i forhold til ansøgning (max 2.000 tegn).
Ny følgeforsker Lisa Gjedde AAU, skal have 10.000 kr. mere i
honorar end det i budgettet afsatte beløb: 5.000 kr. fra ”Udgifter
til materialer” samt 5.000 kr. fra ”Andre Udgifter” ønskes
overført. Bemærkning: Ved en fejl har vi skrevet i statusrapport
fra august 2015 at 5.000 kr. skulle overføres fra 'møder og
rejser' samt 5.000 fra 'materialer'.
Projektet er blevet udbygget via støtte fra KLC, Viborg til et
tilbud om korte StoryLab forløb til interesserede 7. og 8 klasser i
perioden d. 15.8. 2016 – 1.11.2016.
Større deltagelse fra folkeskolerne end forventet. 19 klasser
deltager i stedet for de forventede 15.
Samarbejde med kunstner Ida Hyllested omkring fremstilling af
monsterfigur, som PR og maskot for projektet. I honorar
modtager Ida 10.000 kr. fra 'Andre udgifter' samt 10.000 fra
bibliotekets interne PR-pulje.
Samarbejde med og bidrag fra (særindkøb samt gratis lån af
klassesæt) VIA Center for Undervisningsmidler, Viborg.
Projektets lydmentor Jeppe Ottow er trådt af samarbejdet. Ny
lydmentor: Installations og videokunstner, Troels Lindebjerg.

Her redegøres for principielle ændringer i projektet, jf.
vejledningens pkt. 3.1.
Er der ingen afvigelser, anføres: 'Ingen afvigelser'
13. Overholder projektet tidsplanen (max 1.000 tegn).
Ja.

Generelt
14. Bemærkning (max 255 tegn).
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Generelt stor interesse for og opbakning til projektet.
Positiv feedback/evaluering fra lærere og elever, Friskolen
Viborg.
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