Holdnavn_________________________________

Stand nr._________________

Bedømmelseskriterier Kommentar Point Vægtning Point
Gode råd til
til gruppen 1-10
med
eleverne
vægtning
Ide/koncept
I hvor høj grad skaber ideen
værdi for andre?

Ide/koncept
Vær tydelig
omkring hvilken
værdi ideen
skaber for andre.

Er ideen ”ny”, og opfylder
den et behov?
5
Hvad har gruppen gjort for
at undersøge behovet for
deres ide?
Proces
Hvordan er gruppen nået
frem til deres ide?
I hvor høj grad er gruppen i
stand til at beskrive og
reflekterer over deres
proces; fx samarbejde,
ideudvikling og
problemløsning

3

Hvem har behov
for jeres ide? Kom
gerne med
eksempler på
hvordan, og hvad I
har gjort for at
undersøge dette.

Proces
Hvilke
udfordringer er I
stødt på
undervejs, og
hvordan kom I
videre?
Har I været gode
til at hjælpe
hinanden?

Hvad har gruppen lært?
Er gruppen i stand til at
redegøre herfor, komme
med eksempler, og kunne
bruge det de har lært i
andre sammenhænge?

Realisering
Hvordan fungerer gruppens
præsentation?
Er gruppen engageret?
-Er budskabet tydeligt?

Har I været godt
til at lytte til
hinanden?

Realisering
Vær
opmærksom på I
taler tydeligt og
præcist.
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Fungerer gruppens brug af
virkemidler?
4
I hvor høj grad har gruppen
undersøgt om, og hvordan
ideen kan blive til
virkelighed?

Grøn omstilling
Er emnet tænkt ind i
gruppens ide/koncept?
I hvor høj grad er gruppens
ide med til at løse en
problemstilling omkring
Grøn omstilling?
Point-oversigt
1-2 point
3-5 point
6-8 point
9-10 point

3

Sig det vigtigste
først
Overvej hvordan
I visuelt kan
fremhæve
ideens styrker.
Tænk over
hvordan I får
jeres stand til at
virke
professionel og
gennemført.
Det er vigtigt, at
jeres ide
forbedrer eller
skaber værdi
inden for emnet
Grøn omstilling

For den usikre, mangelfulde og ikke
tilfredsstillende præstation
For den jævne præstation med væsentlige mangler
For den gode præstation
For den fremragende præstation med ingen eller få
mangler.

Ved pointlighed
I tilfælde af pointlighed, da vinder det hold der har scoret flest point i den / de kategorier med højest
vægtning. Det er tilladt at bruge halve point fx 6,5 point.

