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Projektets titel
Här ska företagsnamnet stå, t ex ”Catwalk - en insamling till flickor i Indien”.

Bakgrund
En kort beskrivning av hur din projektidé kom till.

Syfte
Du kan använda dig av följande text - ” Att under ett skolår starta och driva
ett projekt med syfte att utveckla dina individuella egenskaper som
entreprenör, d v s att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete
och att erhålla projektrelaterade erfarenheter”.

Mål
Dina mål ska var att kunna,
‣ välja ett kunskapsområde och inom detta avgränsa en uppgift eller ett
problem,
‣ välja relevant material och metod samt relevanta redskap,
‣ upprätta en projektplan och vid behov revidera denna,
‣ föra loggbok över arbetets gång och fortlöpande redovisa processen,
‣ diskutera arbetets utveckling med handledaren,
‣ åstadkomma en slutprodukt som innebär en självständig lösning av den
valda uppgiften eller det valda problemet,
‣ göra en skriftlig redovisning av projektet som beskriver arbetets gång
från idé till slutprodukt,
‣ skriftligt eller muntligt värdera arbetsgång och resultat.
Utveckla ovan med dina egna mätbara mål från företagets verksamhet.

Huvudmålen
.. är att starta upp, driva samt avveckla ett projekt.
Här ingår de obligatoriska delmålen: att hålla och protokollföra veckomöte,
styrelsemöte, rådgivarmöte och handledarmöte.
Dessutom ingår det att presentera en projektplan, projektrapport samt en
projektredovisning.
Samtliga medlemmar ska även föra en individuell och uppdaterad loggbok.

Problemformulering
Här ska de problem presenteras och beskrivas som projektets idé är tänkt att
lösa.

Avgränsning
Här sätts projektets avgränsningar. Avgränsa antal anställda, d v s antal
gruppmedlemmar, budget samt tidstillgång, hur mycket tid har ni tänkt att en
arbetsdag ska innefatta?

Chris Hansson ©
créateur des entrepreneurs

www.biz4you.se

Projektplan,
strukturerar upp ditt projekt

sid 2 [2 ]
www.biz4you.se

Genomförande
Här ska ni presentera hur ert genomförande ska gå till enligt följande underrubriker.

Val av metod
Praktisk empirisk undersökning enligt projektprocess.

Information och material
Utdelat material från coach samt projektformalia [projektdokument].

Organisation och funktion
Samma som ditt projektorganisation [medlemmar, funktioner m.m.]

Arbets- och tidsplan
Se projektets handlingsplan inklusive målstolpar, tidsplan m.m.

Form för den muntliga redovisningen
Hur projektets muntligt tänker presentera sitt projekt för EK2 i slutet av vårterminen. Se dokument angående projektredovisning.

Planering av den skriftliga redovisningen
Grov tidsplan på vem som ska göra vad och när av idéskiss, projektplan,
projektrapport och den muntliga redovisningen.
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