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er bogen til dig, der studerer på en ungdomsuddannelse og skal i gang med dine første projekter. Bogen er
bygget op omkring de faser og overvejelser, der knytter sig til ethvert projekt, for eksempel:

Hvad skal jeg skrive om?
Hvordan skruer jeg en problemformulering sammen?

Hvilke krav er der til en god litteraturliste?

Klar, parat, start er struktureret efter tre såkaldte frihedsgrader, som handler om, hvor meget hjælp du skal
have af underviseren undervejs i dit projekt, altså hvor "frit" du kan arbejde i projektfasen.

Bogen kan anvendes, selvom du ikke arbejder med projekter. Du kan for eksempel læse om, hvad du gør, hvis
du pludselig ikke kan skrive et eneste ord, hvordan du laver en MindMap, hvordan du løser begyndende

konflikter i et gruppearbejde, og hvordan du forholder dig til negativ kritik.

Klar, parat, start er skrevet af en erfaren haj, nemlig Anette Hall Madsen fra Køge Handelsskole. Anette, der
er uddannet fra RUC, har mange års praktisk erfaring som både lærer og censor og ikke mindst: Som

projektvejleder.

Klar, parat start henvender sig til unge på alle ungdomsuddannelser; erhvervsuddannelserne og de gymnasiale
uddannelser.
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