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ROLLEBESKRIVELSE FOR LOKAL PROJEKTLEDER 
AARHUS 2017 DESIGN TO IMPROVE LIFE UDFORDRING 
 
 
PROJEKTLEDERENS ROLLE  
I hver kommunen udpeges en projektleder, som varetager den lokale koordinering af projektet. Projektlederen skal 
regne med i gennemsnit at bruge ca. 2-5 timer om ugen på projektet. Projektlederrollen indebærer følgende opgaver: 
 

 Oprette og varetage kontakten til de deltagende skoler og det lokale erhvervsliv 
Projektlederen kontakter skoler og oplyser navne på minimum 3-4 deltagende skoler fra kommunen til 
projektet senest 1. maj. Projektlederen er ansvarlig for at videreformidle materialer og informationer fra 
INDEX: Design to Improve Life® til skolerne. Vedlagte infoark kan udsendes af projektlederen ved den 
indledende kontakt til skolerne. Projektlederen er de lokale skolers kontaktperson i løbet af projektet. 
Projektlederen er desuden ansvarlig for, at der skaffes de nødvendige kontakter til eksperter og det lokale 
erhvervsliv i forbindelse med elevernes projektforløb. 
 

 Sætte sig ind i projektbeskrivelsen for Aarhus Design to Improve Life Udfordring 
Det forventes at projektlederen sætter sig ind i projektet og får overblik over forløb, tidsfrister og 
arrangementer. Der vil blive afholdt et informationsmøde for de deltagende kommuners projektledere. 
 

 Have kontinuerlig kontakt med INDEX: Design to Improve Life® 
Projektlederen holder løbende kontakt med INDEX: Design to Improve Life®, der bistår med rådgivning, 
information og hjælp f.eks. til besvarelse af spørgsmål fra skolerne eller andre problemstillinger i forbindelse 
med projektet. Informationer fra projektlederen til skolerne om projektet koordineres altid med INDEX: 
Design to Improve Life® for at undgå informations ”overload” af skolerne.  
 

 Varetage kommunens interesser – bindeleddet mellem kommunen og skolerne 
Det er projektlederens rolle at sikre, at de interesser, som kommunen er gået ind i projektet med, bliver 
varetaget projektet igennem. Det er kommunen og projektlederens ansvar internt at klarlægge disse 
interesser. Varetagelsen af interesser kan f.eks. gælde:  

 
- At gøre INDEX: Design to Improve Life® opmærksom på vigtige arrangementer eller events i forbindelse 

med projektet, som skal mediedækkes, så vi kan igangsætte mediearbejdet. 
- Sikre at materiale fra elevernes projekter gøres tilgængelige 
- At bidrage med skriftlig og visuel dokumentation fra det lokale niveau til en endelig statusrapport over 

projektet, som INDEX: Design to Improve Life® udarbejder.  
 

 Være tovholder på arrangering og udførelse af den lokale vinder-kåring  
I efteråret 2015 og 2016 har den kommunale projektleder ansvaret for planlægning og gennemførelse af den 
lokale vinderkåring. Det besluttes i samarbejde med skolerne og kommunen, hvilken form denne udvælgelse 
skal have og hvor mange ressourcer, der skal bruges på den. Der udsendes yderligere information til 
projektleder om dette. 
 

 Skaffe økonomiske midler til transport af de elevteams, der skal videre til den store Battle 
Det er projektlederens ansvar at skaffe økonomiske ressourcer til at få transporteret de elever, der er udvalgt 
af juryen til at deltage med deres løsning ved den store Battle frem og tilbage mellem lokationen for Battle og 
elevernes skole. Battle vil blive afholdt et sted i Region Midtjylland.  

 
 Fungere som lokal sparringspartner ved afholdelse af Kick-Off, Battles og Aarhus 2017 Design 

to Improve Life Camp i 2017. 
INDEX: Design to Improve Life® arrangerer og afholder Kick-Off 4. juni 2015 samt årlige Battles i 2015 og 
2016 og Camp i 2017. Alle deltagende kommuners projektledere er sparringspartnere for INDEX: Design to 
Improve Life® ved planlægning og afvikling af disse events. Projektlederne kan i denne forbindelse blive bedt 
om at bistå med assistance, hvis der er behov herfor. Melding herom vil ske i god tid. 

 
 
Dette er ikke en komplet beskrivelse af projektet. For mere information om projektet eller projektleders rolle kontakt: 
Simone Søgaard Jacobsen, email: ssj@designtoimprovelife.dk Mobil: +45 26 18 76 41 
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