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Velkommen til NCFF's afrapporteringsskema.
(Skemaet ses og udfyldes bedst i fuld skærm på en computer.)
Kære projektansvarlige
Dette skema skal udfyldes, når dit NCFF-støttede projekt/aktivitet er afsluttet.
Skemaet gemmes hver gang, du klikker "Næste", så du kan vende tilbage til skemaet og genoptage det derfra,
hvor du sidst trykkede "Næste". Hvis du vil danne dig et overblik over skemaet, inden du udfylder det, kan du
printe et tomt skema ved at klikke på det lille printerikon nederst til venstre på denne side.
Er der dele af skemaet, du er usikker på, skal du kontakte den relevante NCFF-enhed. Se kontaktoplysninger
nederst på siden www.ncff.dk.
Du bedes udfylde alle spørgsmål - er noget ikke relevant for dit projekt/din aktivitet, skal du angive dette.
Når du når til sidste side, skal du printe skemaet og bede den ansvarlige leder fra din organisation gennemse dine
svar og sende en mail til NCFF som bekræftelse på, at organisationen står inde for afrapporteringen.
Bemærk: Du skal også lave en afrapportering på økonomien. Du henter regnskabsskemaet: NCFF's
regnskabsskema. Skemaet er bygget op nøjagtig som ansøgningsskemaet og fungerer på samme måde.
Jf. bevillingsaftalen skal du, ud over nærværende afrapportering, i samarbejde med NCFF udarbejde et produkt,
som kan formidle resultaterne af projektet og komme med praksisanbefalinger på baggrund heraf til inspiration og
gavn for andre, ligesom eventuelle materialer kan formidles. NCFF vil kontakte dig om dette.
Hilsen
Mette Skovgaard Andersen og Hanne Wacher Kjærgaard,
Centerledere, NCFF.

Baggrundsdata:
Projekttitel (samme som i ansøgningen!)
Navn (projektansvarlig)
Email
Tlf.
Institution
Navn og titel på ansvarlig leder

Beskriv kort projektets gennemførelse.

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.CoreRespondentPrintDialog?key=THHNJTWAHEFX&autoprint=false&printback…

1/4

24.6.2019

SurveyXact

Beskriv ændringer eller afvigelser ift. projektansøgningen. Angiv, om disse er aftalt med NCFF.

Giv din evaluering af udbyttet samt dine tilhørende refleksioner over samme.
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Giv din vurdering af projektets værdi ift. projektets målsætning.

Præsenter dine overvejelser over evt. videreførelse og indlejring af projektet i din organisation, herunder
finansiering.

Præsenter dine overvejelser over potentielle perspektiver for udbredelse eller videreudvikling af projektet
og/eller dets resultater.
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Har projektet involveret flere sprog?
Ja
Nej

Hvilke sprog?

Beskriv effekten, udfordringerne, fordelene herved.

Har projektet involveret flere uddannelsesniveauer?
Ja
Nej

Hvilke uddannelsesniveauer?

Beskriv effekten, udfordringerne, fordelene herved.

Tak for din besvarelse. Inden du afslutter spørgeskemaet, skal du printe det. Det gør du ved at
klikke på det lille printerikon nederst til venstre på denne side.
Din leder skal derefter gennemse din afrapportering og sende en mail til NCFF, hvori det bekræftes,
at han/hun står inde for afrapporteringen. Denne mail skal sendes til den relevante NCFF-enhed:
NCFFvest@au.dk eller NCFFOst@hum.ku.dk
Først når denne mail er modtaget, anses afrapporteringen som modtaget.
Når du klikker på "Afslut", indsendes din afrapportering.
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