Afrapporteringsskema
Ansøger (institution):

CFU Absalon
Sorøvej 7
4180 Sorø
kulturogskole@gmail.com

Ansøger (institution): Museum Vestsjælland
Adresse: Oldvejen 25C
Postnr./by: 4300 Holbæk
Telefon: +45 59 43 23 53
E-mail: kontor@vestmuseum.dk
Adresse:
Afrapporteringen sendes til Niels Jannerup på kulturogskole@gmail.com
Projektets titel: Fra ansøgning
Postnr./by:
De underjordiske – en skattejagt med GPS-koordinatorer
Telefon:
Kort resumé (max. 300 tegn) Fra ansøgning.
E-mail: At inddrage kulturlandskabet i museets geografiske område til formidlingen af ”De underjordiske”.
Formål:
Museet ønsker at udvikle to hæfter, der skal supplere museets formidling om lokal tro og overtro som
brugerinddragende aktivitet.
Indhold: 2 hæfter i Pixiformat med lokale sagn i kort form suppleret med GPS koordinater. Hvert hæfte er trykt i
500 eksemplarer. (i ansøgningen skrev vi 200 ex.)

Projektets formål:
Formålet med projektet at udarbejde let tilgængeligt supplerende materiale til lærere i forbindelse med
undervisningsforløbet ”De underjordiske”, der bliver tilbudt til elever i indskolingen er blevet opfyldt.
At hæfterne skal kunne bruges til interesserede gæster i forbindelse med den fælles særudstilling ”de
underjordiske”, er også opfyldt, da hæftet, der dækker Ringsted ligger klar når udstillingen åbner i 2018.
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Museum Vestsjællands ønske om at dække den samlede geografi i hele museets virkeområde, er tillige blevet
opfyldt. Vi dækker nu samtlige seks kommuner i vores virkeområde og brugerne af hæfterne vil kunne opleve
kulturlandskabet som en form for Skattejagt, hvor de kører rundt efter de angivne GPS-koordinatorer.
Projektbeskrivelse:
Hvordan står resultatet mål med oprindelig beskrivelse af produktet, målgruppen, formen og indholdet?
Som beskrevet ovenfor står resultatet mål med det forventede i projektbeskrivelsen.

Detaljeret arbejdsplan:
Tidsplanen holdt stik, og hæfterne ligger klar til at De Underjordiske åbner i Ringsted i 2018. Der vedhæftes de to
hæfter i PDF-udgaverne.
Dog blev det nødvendigt at Pernille Jacobsen og Es Stevns Matzon anvendte mere tid på opgaven end oprindeligt
beregnet, dette for at sikre en kvalitet der matcher den første Pixi-bog om Slagelse og Sorø.
Som supplement til opgaven valgte museet tillige at genopfriske og trykke det oprindelige hæfte, så der ligger tre
nye hæfter klar ved årsskiftet.
Budget:
Udfyld med de faktiske udgifter/indtægter set i forhold til budget i ansøgningen.
Udgifter/ budget
Lønudgifter

Indtægter
20.500 Kr.

Studentermedhjælp Asge Hansen budget 1 måned á kr. 20.500
Museumsassistent Pernille Jacobsen budget 1 uge á kr. 10.000
Dertil indgår formidlingschef Ea Stevns Matzon løbende i projektet som
sparringspartner og som sikring af projektets gennemførelse og
afrapportering. 1 uge á kr. 14.000
Faktisk afholdte udgifter:
Asge Hansen 20.500
Pernille Jacobsen 20.000
Ea Stevns Matzon 21.000
I alt kr. 61.500
Honorarer og eksterne ydelser

14.250 Kr.

2 hæfter tryk og levering i alt 8.000 kr. inkl. Moms.
To tegninger af tegneren Erik Petri i alt 6.250 kr. inkl. Moms
I alt kr. 14.250
Faktisk afholdte udgifter:
2 hæfter tryk og levering i alt 11.025 kr. inkl. Moms.
To tegninger af tegneren Erik Petri i alt 6.250 kr. inkl. Moms
I alt kr. 17.275

Andre udgifter (f.eks. materialeudgifter, rejser m.m., specificeres):

Kr.
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Kørsel rundt til de forskellige punkter for historier om De Underjordiske
3.000 kr.
Evt. indtægter ved brugerbetaling eller støtte fra anden side
I alt (det samlede budget): 81.775

Kr.
34.750 Kr.

Finansieringsplan:
Udfyld
Egenfinansiering:
Støtte fra anden siden:

47.025 kr.
kr.

Det ansøgte beløb fra Kultur og Skoletjenesten:

34.750 Kr.

I alt (svarende til det samlede budget):

81.775 Kr.

Afrapporteringen:
Indsendes senest tre mdr. efter projektets afslutning, dog senest 31/12 – 2017.
Materialer i form af undervisningsmaterialer, lærervejledning m.m., der er udarbejdet i forbindelse med projektet
vedlægges/vedhæftes afrapporteringen.
Dato og projektansvarliges underskrift:
04.01.2018 Ea Stevns Matzon
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