Effekter og output
Kritiske antagelser.

Det er vigtigt at sikre, at dette projekt ikke baserer sig på de resultater som er evidente i bl.a. Lange
rapporten. Der skal derimod bygges videre på de positive tendenser vi allerede nu identificerer.
I projektet ønsker vi at formulere konkrete projektmål og vi ønsker at indføre en didaktisk model, der i
høj grad operer med tilpasning af pædagogikken.
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Kritisk antagelse:
1. Nogle deltagere opnår ikke det flow i udviklingen som forventes:
- Højskolerne er særdeles erfarne i at tilpasse sig deltagernes niveau. Det bør afspejles i arbejdet
med reformuleringen af mål og planer samt en konkret pædagogisk indsats.
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Kritisk antagelse:
1. Det er vanskeligt at holde fast i så mange aktøres erfaringer. Derfor påhviler det projektleder og
evaluator, at udvikle metoder og analyseformer der sikrer denne vidensdeling
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