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Effektkæde og kritiske antagelser

Vejledning til brug af denne formular
Hvis du har problemer med at hente, gemme eller udfylde skemaet, 
kan du prøve at downloade programmet Acrobat Reader og åbne 
skemaet igennem dette program.
Installer Acrobat Reader (Gratis)

Indsend skemaet digitalt
Udfyld skemaet og gem det på din computer.

Skemaet er et tillæg til ’Ansøgning om regionale udviklingsmidler’ og 
skal sendes sammen med dette.

Der skal udarbejdes en klar og logisk effektkæde, hvor de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i indsatsen beskrives.

I skemaet nedenfor beskrives sammenhængen mellem de aktiviteter, der igangsættes og de opstillede effekter. Endvidere skal de 
kritiske antagelser for, hvordan indsatsen kommer til at virke efter hensigten, beskrives. I alt max 2 sider.

Aktiviteter: Output: Effekter:

https://get.adobe.com/reader/?_height=900&_width=1440&_branch_match_id=788696370267231030
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Kritiske antagelser:

Kritiske antagelser:

Om kritiske antagelser: En kritisk antagelse er knyttet til årsagssammenhængen i effektkæden. En kritisk antagelse kan oftest 
beskrives ved hjælp af ”hvis...så...fordi”-sætninger. Fx: Hvis vi igangsætter denne aktivitet, så opnår vi denne effekt, fordi målgruppen 
påvirkes sådan og sådan.


	Aktiviteter: • Uddannelse af foreningstrænere i undervisningsmaterialet fra træningsinspirationspakken i TeamGym• Kurser for skolernes idrætsundervisere (med udgangspunkt i uv-materialet fra træningsinspirationspakken i TeamGym) • Deltagelse på Ballerup Musikfestival (afholdt i 2019) • Åben Skole-projekt - 10 TeamGym-workshops med nogle af gymnastikkens bedste trænere og undervisere udbydes til 5-7. klasser i Ballerup Kommune. Afholdes både i Ballerup Super Arenaen og på de respektive skoler
	Output: •  Kompetente og velkvalificerede foreningstrænere udi TeamGym træning•  Samarbejde mellem skoler/foreninger• Opkvalificering af kommunens idrætsundervisere inden for færdigheds- og vidensområderne: redskabsaktiviteter, dans og udtryk samt kropsbasis• Øget kendskab til hvad TeamGym er blandt forældre og børn/unge (publikum/lokale borgere)• En unik adgang til mesterskabet for skoleklasserne, der vil give dem en helt anden forståelse for sporten og "invitere" byens børn ind i et rum, de normalt ikke ville komme 
	Effekter: • Højere kvalitet i foreningernes arbejde med spring på bane, i trampet samt med rytmiske serier• Mere kvalificeret undervisning i skolens idrætsundervisning inden for færdigheds- og vidensområderne: redskabsaktiviteter, dans og udtryk samt kropsbasis• Bedre motorik og generel trivsel blandt kommunens (skole)børn og unge• Bedre trivsel med fokus på et aktivt samarbejde og teamwork i klasserne. Vigtigt at alle elever får en succesoplevelse ved at bruge kroppen og føle at deres tilstedeværelse betyder noget 
	Kritiske antagelser:: Hvilke antagelser ligger til grund for, at der er en sammenhæng mellem aktiviteterne og det beskrevne output?- Hvis vi uddanner trænere i undervisningsmaterialet fra træningsinspirationspakken i TeamGym får vi kompetente trænere, der kan sikre højere kvalitet i foreningernes arbejde med TeamGym (spring på bane og trampet, samt rytmiske gruppeserier) - Afholdelse af kurser for skolernes idrætsundervisere vil styrke samarbejdet mellem skoler og foreninger, samt opkvalificere kommunens idrætsundervisere, hvilket betyder mere kvalificeret undervisning i skolens idrætsundervisning og som resultat skabe bedre motorik og generel trivsel blandt kommunens (skole)børn og ungeSynlighed og adgang til Europamesterskabet igennem den afholdte deltagelse ved byfestivalen i Ballerup, samt det planlagte workshopforløb for skoleklasser i kommunen, der blandt andet afholdes i Ballerup Super Arena med nogle af TeamGym-stjernerne som trænere, vil skabe opmærksomhed og give borgere i området mulighed for at engagere sig i eventen, samt føle at de får noget igen - om de kender til sporten eller ej 
	Kritiske antagelser - output:: Hvilke antagelser ligger til grund for, at der er en sammenhæng mellem output og de forventede effekter?Et samarbejde med skolerne, øger muligheden for kompetencedeling og opkvalificering. Dermed får underviserne nye og styrkede redskaber, de ikke ellers havde adgang til eller en opmærksomhed på, og der kan således forventes afledte positive effekter på børnene  Når der skabes en øget opmærksom på TeamGym i byrummet, gøres gymnastikken mere tilgængelig, hvilket  styrker muligheden for at fange forældrenes (og børnenes) opmærksomhed. Med aktiviteter som opvisningen til Ballerup Musikfestival får forældrene desuden et konkret indblik i udfoldelsen af gymnastik og samtidig en tilgængelighed til at tale med relevante personer


