
      

 

   

        
        
       

    
       
       

 
 

   
  

       
     
       

  
  
   

   
  

      
    
       
        

        
 

   
   

  

        
       
 

  
   

R1:1PA 
~ nævnet RAPPORTSKEMA 

(til brug for aflæggelse af rapport for pulje C-bevillinger) 

Tilskudsmodtager: 
Journalnr.: 
Bevilget tilskud: 
Projektets titel: 
Startdato: 
Slutdato: 
Kort rapport om forløbet: 

Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

Hvorledes har aktiviteten 
bidraget til udvikling af 
debat og oplysning om det 
europæiske fællesskab (EU)? 

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, 
oplys venligst hvilke. 

Enkeltmandsvirksomhed Simons gesjæft 
EUFC.2019-0054 

Kan Nordmakedonien opnå EU-medlemskab (arbejdstitel) 
57.000 

01:02 
01:03:20 

I forløbet har journalist Simon Johansen og fotojournalist Janus 
Engel Rasmussen rejst til Nordmakedonien for at indsamle det 
fornødne materiale til udarbejdelse af en webdokumentar om 
luftforurening i Nordmakedonien, som er EU-kandidat. 
Efterfølgende har holdet bearbejdet og redigeret materialet og 
har afleveret et produkt til undervisningsforlaget Alinea, som 
publicerer undervisningsmaterialet. 
Aktivititetsmålet med bevillingen er opnået, og det gik ud på at 
indsamle materiale til webdokumentar i Nordmakedonien og 
udarbejde en webdokumentar til folkeskolen, som publiceres af 
undervisningsforlaget Alinea. 
I folkeskolens 7.-9. klasse bidrager webdokumentaren til 
oplysning om Nordmakedonien, som betragtes som næste EU-
medlem, og landets problem med luftforurening, samt debat om, 
hvorvidt landet er klar til medlemskab, og om EU kan indlemme 
et land i unionen, som har kontinentets mest forurenede 
hovedstad. 
Projektet er udført af journalist Simon Johansen og fotojournalist 
Janus Engel Rasmussen i samarbejde med undervisningsforlaget 
Alinea. 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Antal arrangementer? Udfyld antal arrangementer 



 

   
  

  
 

 

    

  
 

   
 

     
     

 
  

     
 

  
   

   
   

  
 

 

  
   

    
   

 

   

  

Oplægsholdere/debattører 
mv 

Udfyld oplægsholdere 

Deltagerantal (evt. skønnet) Udfyld deltagerantal 
Deltagergebyr? Udfyld deltagergebyr 
Hvorledes blev 
arrangementet annonceret 

Udfyld annoncering 

Hvor blev arrangementet 
afholdt? 

Udfyld sted for arrangement 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Antal programmer? Udfyld antal programmer 
Deltagere Udfyld deltagere i programmer 
Hvor er programmerne 
sendt? Hvilken kanal og på 
hvilket tidspunkt? 

Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt 

TV/Radio-programmer: Er 
programmerne tilgængelige 
på internettet? Hvis ja, på 
hvilken adresse? 

Udfyld link til programmer 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Hvordan er kendskabet til 
hjemmesiden, app'en blevet 
udbredt. 

Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden 

Hjemmesider m.v. Angiv 
venligst web-adresse. 

Udfyld web-adresse 

Hjemmeside: Hvor mange 
besøgende har siden pr. 
måned, og hvor mange af 
de besøgende er unikke 
brugere? 

Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende 

C4: Publikationer/bøger mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 



       

     
        

  
  

 

Antal publikationer/bøger 
mv.? 

1 webdokumentar på Alineas site. 

Oplag? 1 webdokumentar tilgængelig for alle gratis. 
Distribution? Alinea står for online distribution til samtlige skoler i landet. 

C5: Andet 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Angiv aktivitet Angiv aktivitet 
Beskrivelse Beskriv aktiviteten 


	5. Rapport

