Evaluering BioBlitz Østre Anlæg 2013 - Forskere

Information & kommunikation
Før BioBlitz:
Fik I den fornødne information omkring
BioBlitz-konceptet?
- Jeres rolle
- Dagens program
- Materialer
- Forplejning
- Registreringssystemet?
- Kendte i nok til Park Life arr. om lørdagen?
- Andet?
Har kommunikationen fra BioBlitzprojektgruppen været
tilfredsstillende og fyldestgørende?
Letforståelig?
Har svartiden fra BioBlitzprojektgruppen
været ok?
Andet?
Under BioBlitz
Var den fornødne information tilgængelig?
- Følte I jer ”klædt på" til opgaven?

Var kommunikationen klar og kunne I få
svar på de spørgsmål I måtte have?
Efter BioBlitz
Har kommunikationen efter dagen været
tilstrækkelig?
Fx. af resultaterne og hvad vi gør med
BioBlitz herfra?
Andet?

Generelt
Var skolelærere og elever tilstrækkeligt
briefede ift. de aktiviteter og opgaver de
kom ud til?
Var de formidlere I havde med jer
tilstrækkeligt briefede ift. de aktiviteter og
opgaver de kom ud til?

Hvordan kan vi gøre information og
kommunikation bedre/ anderledes næste
gang?

Program
Aktiviteter
Fungerede jeres aktivitet som I havde
ønsket det?
Hhv. med skoleklasser og med publikum.
Hvordan kunne aktiviteten forbedres?
- Grej?
- Logistik?
- Bemanding?
- Tid?
- Andet?
Tidsplan for dagen
Fungerede tidsplanen for dagen?
- Havde I for lang tid/for kort tid med
skoleklasserne?
- Var der tid nok til pauser?
- Tid nok til frokost?
- Tid nok til bemandingsskift?
- Andet?

Logistik, materialer mv.
Materialer
Var udbuddet af materialer og grej vi
stillede til rådighed tilstrækkeligt?
- Var der materialer/grej nok til eleverne til
jeres aktivitet?
Ønsker til andre materialer og andet grej
der ville være relevant til en anden gang?
- Til en specifik aktivitet
- Til fællesbrug under BioBlitz
Materialelogistik
Har materialelogistikken mht. at få fragtet
eget grej til og fra BioBlitz været ok?
Logistik
Hvordan fungerede det med ½ kl. + en
formidler (+ evt. en lærer) sammen med jer
på skoleklasseaktiviteterne?
- For mange/for få elever til aktiviteten?

- Var formidlerne en god hjælp til jer?
- Bør det prioriteres at der er en lærer med
hvert hold?
Hvordan fungerede det at være flere
faggrupper om et hold? (for de af jer der
prøvede det).
Hvordan fungerede logistikken på dagen ift.
at nå tilbage til basecamp/
byttetid til ny aktivitet/
holde styr på eleverne?
andet?
Basecamp
Var basecampen tilfredstillende ift.
- læ/skygge
- bordplads
- strøm
- andet

Location
Var valg af location for Basecampen ok?
- Ift. afstand til aktivitetsområder
- Ift. synlighed
- Ift. tilgængelighed
- Ift. faciliteter såsom toiletter, vand og
strøm
Var valg af BioBlitzområdet ok?
- Ift. mulighederne for aktiviteter
- Ift. udbuddet af ’natur’typer/ lokaliteter?
- Ift. synlighed og tilgængelighed
Forslag til location for en god BioBlitz 2014?
(Vi skal udenfor København)

Registrering
Var der tilstrækkelig opmærksomhed på
registreringsdelen?
- Blev fundene registreret?
- Blev alle arter registrerede?
- Var der behov for en skabelon til at tage
med til udfyldelse (i hånden) i felten?
- Andet?

Markedsføring
Var markedsføringen tilstrækkelig?

Hvordan kan vi nå længere ud med
markedsføringen? (uden det store
budget) – kender du fx nogle gode
foreninger, netværk el. andet.

Andet

