
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Referat fra  
2. Leadpartnermøde i projekt Yggdrasil tirsdag den 21. juni 
2016 
 
Deltagere: Anne Sandstedt, Brian Kjær Andreasen, Hans Andersson, Kirsten Aagaard, Lina 
Magnusson, Niels Balling, Pippi Müller, Ulla Nistrup, Lise Knokgård, Unn Helgesen Linde, Lena 
Knutsson, Bjørn D. ?, Olrika Hernant, Veronica Berg, Merete Giehm-Reese 
 
Dagsorden 
 

1. Status på udredningen, oplæg ved Ulla 
- Overblik over cases, hvilken indsigt og hvilke udfordringer rejser de. 

2. Forventningsafstemning om projektet, og afklaring af begreber og forståelser af 
validering 

3. Hvad er de fællesopgaver, og hvad er de nationale opgaver 
4. Projektplan videre frem og aftaler om møder  
5. Afrapportering pr. 1.7 
6. Kommunikationsstrategi 
7. Kartleggningskort fra Bethesmann, Tyskland 
8. Evt, 

 
 



1. Status på udredningen 
Kirsten lagde vægt på at skelne mellem principper for validering og værktøj. 
Vores fokus er livslang læring/karriere, dvs. validering skal bruges både ifht. job og 
uddannelse. Dvs vi skal være opmærksomme på, hvordan vi undgår at blive bundet af 
uddannelseskriterier, samtidig med at valideringen kan bruges i 
uddannelsessammenhænge. 
 
Ullas præsentation vedhæftes referatet. 
 
2. Forventningsafstemning om projektet, og afklaring af begreber og forståelser 

af validering 
Validering er hele processen jf. Ullas tegning, men ikke alle har brug for hele processen, 
kun dele af den. 
Vores valideringsdefinition er i overensstemmelse med EU guidelines, som vedhæftes 
referatet. 
Yggdrasil er og bliver et sysselsætningsprojekt. 
 
3/4 Hvad er de fællesopgaver, og hvad er de nationale opgaver/Projektplan videre 
frem og aftaler om møder  
Der skal indsendes papirer på de nationale aktiviteter fra Norge og DK til projektlederen. 
På næste Kobra konference skal der være et oplæg om Yggdrasil. 
De grænseoverskridende aktiviteter i projektet vurderes ifht. Brians grænseoversskridende 
taksonomi, udsendes senere. 
 
Næste møde: 13.10 i Larvik, 10.00 – 16.00 
 
5. Afrapportering pr. 1.7 
Lena kontakter de respektive økonomiansvarlige i Sverige. Der indsendes til Niels hurtigst 
muligt, senest 15.8. 
25.8. er allersidste frist for aflevering – har man ikke afleveret på det tidspunkt kommer 
man ikke med i afregningen. 
Svenskerne sender dokumentation for de i lägesrapporten omtalte aktiviteter til Lena, der 
Zipper dem og sender til Niels. Norske bidrag sendes til Pippi, der zipper og sender til Niels. 
 
Evt. mangler ifht. den udsendte lägesrapport og gode ideer sendes til Merete senest 1.7. 
 
6. Kommunikationsstrategi 
På Yggdrasils hjemmeside linkes til alle partneres hjemmesider, sendes til Merete snarest, 
og vice versa. 
 
Lina, Hans, Anne og Pippi kommer på hjemmesidne under kontakt. 
 
7. Kartleggningskort fra Bethesmann, Tyskland 
Tænkes ind som værktøj sammen med andre senere. Vi laver en oversigt. 
 
9. Evt 
Bjørn prøver at ændre Yggdrasil logoet, så dimensionerne kommer til at passe med EU 
logoet. 
 
Interviewet med projektlederen fra Öks hjemmesiden lægges på Yggdrasils hjemmeside. 


