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Evalueringsvejledning 
 

 

 

Projekter og samarbejder 

 

 

 
Denne vejledning indeholder anvisninger og checklister til brug ved afholdelse af evalueringsmøde, i 
forbindelse med både interne projekter og i forbindelse med underleverandør projekter. 
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1. Vejledning i evalueringsmøde 
Denne vejledning beskriver 

- Hvad er et evalueringsmøde? 

- Hvordan afholdes et evalueringsmøde? 

- Hvad en evalueringsrapport er og hvorfor den skal udarbejdes? 

- Hvad evalueringsrapporten bør indeholde? 

- Hvad evalueringsrapporten bør bruges til? 

 

Vejledningen kan anvendes i forbindelse med interne projektet såvel som projekter udført af 
underleverandører. 

 

Evalueringsmøde  

- Er et møde hvor hele projektforløbet evalueres 

- I forbindelse med underleverandørprojektet bør der være hovedfokus på samarbejdsprocessen 
mellem kunde og underleverandøren. 

- Et møde der har til formål at identificere gode og dårlige ting i afviklingen af projektet. 

- Bør dokumenteres gennem en evalueringsrapport 

- Afholdes som almindeligt projektmøde med mulighed for åben diskussion. 

 

Deltagere 

Det anbefales i forbindelse med interne projekter af følgende personer deltager i evalueringsmødet: 

- Projektdeltagere (projektleder, sub-projektleder, udviklere, QA,  

- Ledelsen 

- De vigtigste interessenter, og især de der ar modtaget og brugt projektresultatet. F.eks. 
produktionssted, ..) 

 

I forbindelse med eksterne samarbejdspartnere er det vigtigt at udover ovennævnte personer at der 
også deltagere projektledere og udviklere fra underleverandøren.  

 

Forløb af evalueringsmøde 

Mødet tager udgangspunkt i de elementer der er nævnt herunder og angivet i de efterfølgende 
checklister: 

- Hvad har vi lært af projektet: Hvad gik godt? 

- Hvad har vi lært af projektet: Hvad gik galt? 

- Hvad kan andre lære – hvad kan vi anbefale, og hvad vil vi fraråde? 

- Konklusion – hvordan bliver vi bedre og eventuelt forslag til ændringer af nuværende praksis? 
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Evalueringsrapport 

Evalueringsrapporten er en objektiv vurdering af projektforløbet og en opsamling af gode og dåvel 
som dårlige erfaringer.  

Evalueringsrapporten skal komme med anbefalinger og ændringsforslag til organisationen, kommende 
projekter, og underleverandører. Målet er at undgå liggende fejl i kommende projekter gennem 
synliggørelse. 

I forbindelse med udarbejdelsen af en evalueringsrapport er det vigtigt at beskrive alt i en form der gør 
det muligt for en person uden forhåndskendskab til projektet at forstå rapporten. Det kan opnås ved at 
beskrive baggrund og rammerne for projektet, Undgå forkortelser, begreber og organisatoriske 
betegnelser, som en udenforstående ikke forstår, eller som vil ændre betydning over tid. Undgår at 
fortabe sig i tekniske detaljer. 

 

 

 

 

Inspiration 

� Anvend de udarbejdede checklister. 

� Udarbejd en kort rapport, der fremhæver de punkter hvor der er en væsentlig læring fra projektet. 

� Ærlighed – der må ikke skjules fejltagelser og problemer, og kun fokuseres på succeserne.   

� Fremhæv de positive tiltag der kan anvendes i andre projektet med fordel. 


