
                            

   
 

 

Bedømmelse af konceptbeskrivelse ved de  

Regionale Mesterskaber i Grow Up sporet 

Dommerne læser jeres konceptbeskrivelse og giver jeres skriftlige arbejde om idéen/projektet point fra 1-10. 

Herudover laver dommerne en kort skriftlig feedback, som I vil få tilsendt efter det regionale mesterskab. 

De Regionale Mesterskaber omfatter i alt 3 aktiviteter, som I som deltagere skal igennem:  

• Udarbejdelse og indsendelse af skriftligt materiale om idéen - konceptbeskrivelsen 

• En 4-minutters mundtlig præsentation af idé, proces eller projekt foran dommere og publikum 

• Deltage i en 10-minutters feedbacksamtale med dommerne.  

 
Formelle krav til den skriftlige konceptbeskrivelse: 

• De specifikke krav til konceptbeskrivelsen findes i et særskilt dokument, som du kan downloade fra 
hjemmesiden under den side med Grow Up info og dokumenter 

• Skal uploades som en enkelt PDF. Titlen skal være teamets navn - efterfulgt af "RM23".  

• Vi anbefaler kraftigt, at konceptbeskrivelsen kommer omkring alle de temaer, som dommerne skal bedømme 

• Konceptbeskrivelsen skal uploades senest 31. marts kl. 23.59 - via tilmeldingsformen 

 

I skemaet herunder kan I se, hvilke ting dommerne kigger efter i jeres konceptbeskrivelser   



                            

   
 

 

Når dommerne læser jeres konceptbeskrivelse, anvendes disse bedømmelseskriterier: 
 
POINT-OVERSIGT 

1 - 3 point: For den usikre, mangelfulde og ikke tilfredsstillende præstation 

4 - 5 point: For den jævne præstation med adskillige væsentlige mangler 

6 - 8 point: For den gode præstation 

9 - 10 point: For den fremragende præstation med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

 

Kriterier  Point 1-10 Vægtning* 

Ide 

Er det tydeligt hvad idéen går ud på? 
 
Hvilket problem forsøger teamet at løse/hvilket behov vil de gerne dække? 
 
I hvor høj grad er idéen nyskabende og original?    
    
Det kan være nytænkning af noget eksisterende, eller det kan være noget 

helt nyt. 

 3 

Værdiskabelse: 

Er det tydeligt hvordan og for hvem idéen skaber værdi?     

    

Værdien kan f.eks. være social, kulturel, klima/miljømæssig og/eller 

økonomisk.  

 2 

Målgruppe 

I hvilken grad har teamet sat sig ind i og undersøgt målgruppen for deres idé, 

og er der overensstemmelse mellem idé og målgruppe? 

 3 

Marked 

I hvor høj grad har teamet undersøgt det eksisterende marked, fx lavet 

aktøranalyse, konkurrentanalyse eller beskrevet værdikæden ift. det 

marked/område, som idéen/projektet/processen skal realiseres i/omkring? 

Har teamet en go-to-market strategi? 

 3 

Realiserbarhed/forretningsmodel  

I hvor høj grad har teamet beskrevet, hvordan idéen/projektet/ processen 

kan realiseres og hvilken forretningsmodel, der kan anvendes for at sikre 

økonomisk bæredygtighed. Har teamet skitseret overvejelser omkring behov 

for investeringer og den øvrige økonomi i projektet, herunder lavet et 

budget?   

 3 

Samarbejds- og netværksrelationer 

I hvor høj grad har teamet kontaktet potentielle samarbejdspartnere og 
relevante netværk/eksterne eksperter og fået sparring på deres idé?   

 4 



                            

   
 

Teamet  

I hvor høj grad formår teamet at præsentere en klar arbejdsfordeling og 
forståelse for interne personlige og faglige ressourcer for at realisere deres 
idé? 

 2 

Bæredygtighed/Verdensmål 

I hvilken grad har teamet gjort sig overvejelser omkring hvordan deres idé 
bidrager til FNs Verdensmål (SDGerne) og/eller hvordan idéen generelt 
påvirker omverdenen.  

Det kan både være miljømæssige, klimamæssige, sociale, sundhedsmæssige 
faktorer etc.   

 4 

Formidling 

I hvor høj grad er teamets skriftlige formidling af idéen gennemarbejdet?     
I denne generelle vurdering tages højde for følgende:    

• Har teamet skabt en levende fortælling om idéen?    

• Har teamet argumenteret overbevisende for deres valg?    

• Har teamet anvendt data, illustrationer/billeder eller andre 
virkemidler for at understrege deres pointer 

 2 

 

*Vægtning angiver, hvor meget de enkelte kriterier vejer i den samlede bedømmelse af konceptbeskrivelsen. 

 


