
 
Kære Børne- og Kulturchefer! 
Tak for jeres tid i fredags og tak for den positive modtagelse af Kulturbyprojektet Aarhus 2017 
Design to Improve Life Udfordring. 
 
I forlængelse af mødet fremsender jeg hermed den lovede information i håb om, at I vil 
videreformidle til jeres eget bagland og til kolleger i de øvrige af regionens kommuner. Indsat 
herunder er en ganske kort handleplan og den mest nødvendige information.  
 
Jeg har vedhæftet informationsfolderen om projektet samt et dokument om projektlederens rolle. 
 
 
Hvad kan Børne- og Kulturcheferne gøre nu? 

 I kan udpege en lokal projektleder i jeres kommune og melde tilbage til INDEX: Design to 
Improve Life® med navn og kontaktoplysninger. 

 Sørge for at projektlederen påbegynder arbejdet med at finde 3-4 skoler, der vil og kan 
deltage. 

 Tilmelde kommunen hos INDEX: Design to Improve Life® senest fredag den 27. februar 
2015. De konkrete skoler behøver I ikke at kende på det tidspunkt. 

 
 
Sidst i denne mail finder I en kort beskrivelse af projektledernes og skolernes roller. 
 
I den vedhæftede folder finder I en oversigt over aktiviteter og events. På mødet kom en spontan 
respons på afholdelse af Kick-off konference 4. juni.  
 
Tilbagemelding på dette og andre tilbud om konkret assistance i forbindelse med afvikling af 
aktiviteter modtages med tak! 
 
Valg af Udfordring 
De overordnede rammer for de udfordringer, eleverne skal arbejde med, er fremtidens by, og hvert 
emne skal dække aspekterne bæredygtighed, mangfoldighed og demokrati. Det er, hvad vi ved lige 
nu og hvad I kan videreformidle. Det mere præcise emne bliver besluttet i løbet af februar måned 
og vi arbejder i øjeblikket sammen med Aarhus 2017 om at finde den optimale proces for 
beslutningen.  
 
 
Følgende er en kort beskrivelse af projektlederens og skolernes roller: 
 
Projektlederens rolle  
I hver kommunen udpeges en lokal projektleder, som varetager den lokale koordinering af 
projektet. Projektlederen skal regne med i gennemsmit at bruge ca. 2-5 timer om ugen på projektet, 
som indebærer følgende opgaver (se en uddybning af den lokale projektleders rolle i vedhæftede 
dokument): 
 

 Oprette og varetage kontakten til de deltagende skoler gennem hele projektet. 

 Have kontinuerlig kontakt med INDEX: Design to Improve Life®. 

 Varetage kommunens interesser – være bindeleddet mellem kommunen og skolerne. 

 Være tovholder på organisering og afvikling af den lokale vinder-kåring. 

 Være til rådighed som lokal sparringspartner i forbindelse med afholdelse af Kick-Off, 
årlige Battles samt den afsluttende Aarhus 2017 Design to Improve Life Camp. 

 Skaffe økonomiske midler til transport af de udvalgte teams til finalearrangementer. 



 
Hvad forpligter de deltagende skolerne sig til? 

 At udpege én lærer, der varetager kontakten med den lokale projektleder. 

 At oplyse den lokale projektleder om navn og kontaktoplysninger på den ansvarshavende 
lærer samt på alle deltagende elever. 

 Ved hjælp af online og tilsendt undervisningsmateriale at forberede eleverne på den 
projektuge, hvor de skal udarbejde en løsning til udfordringen. 

 Allokere hele uge 36 i 2015, 2016 og 2017 til at arbejde med løsninger på den pågældende 
udfordring. 

 At være repræsenteret ved den lokale udvælgelse af 2 elevløsninger blandt alle løsninger, 
der er udarbejdet i den pågældende kommune. Deltagelsen koordineres med den lokale 
projektleder. 

 At den ansvarshavende lærer sørger for, at elevernes løsninger uploades på hjemmesiden 
inden deadline, hvis løsningerne er iblandt de udvalgte på kommuneniveau. 

 
 
Husk at projektet er målrettet elever fra skoler i Region Midtjylland, der går på 5. årgang i 
skoleåret 2015-2016. 
 
 
Tak for jeres opmærksomhed. Ring eller skriv endelig, hvis I har brug for uddybning af 
ovenstående – eller bare gerne vil tilmelde jer! 
 
Mange hilsner 
 
Lotte Stenlev 
 
  
 
 

 

   
Mvh. / Sincerely, 

 

Lotte Stenlev 

Head of Education  

INDEX: Design to Improve Life® 

 

m    (+45) 30 74 71 25 

e     ls@designtoimprovelife.dk 

w    designtoimprovelife.dk 
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