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ÅTAGANDEN – LEAPFROGS 2023 
Om du får en Leapfrogscheck så åtar du dig att jobba med ditt projekt 
på heltid under projekttiden, vilket innebär att du inte får studera eller 
arbeta vid sidan av. Du åtar dig också att delta i 
uppföljningsaktiviteterna. Uppföljningsaktiviteterna är inte menade att 
vara särskilt betungande men är viktiga för att se att du är igång med 
ditt projekt och ett sätt för oss att dra lärdomar så att vi kan förbättra 
Leapfrogs som koncept. 
 
Vi vill gärna vara nära ditt projekt och följa utvecklingen. De 
viktigaste kanalerna för uppföljning är  

• Statusuppdateringar 
• Workshops  
• Enkätundersökning efter avslutat projekt 

Projektuppdateringar 
Alla som får en Leapfrogscheck måste dokumentera sin utveckling via 
statusuppdateringar. Dessa uppdateringar delas i vårt interna 
Slackworkspace. Statusuppdateringarna kommer på så sätt delas med 
de andra Leapfrogsstudenterna då vi vill att du delar med dig av 
erfarenheter och utmaningar som du stöter på under tiden som du 
arbetar med ditt projekt. Vi vill också att du interagerar med andra 
Leapfroggare och tar möjligheten att stötta varandra och dela 
lärdomar, vilket Slack möjliggör.  
 
Om du inte lämnar in statusuppdateringarna förbehåller vi oss rätten 
att dra in framtida betalningar. Det minsta vi kräver gällande din 
aktivitet med statusuppdateringar är följande (notera dock att mindre 
förändringar kan ske tätt inpå projektstart): 
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• Tre statusuppdateringar under projektets gång på engelska 

Workshops 
Den första workshopen som anordnas är en cirka två timmars kickoff-
träff i maj (exakt datum kommer). Det är vid detta tillfälle som 
Leapfrogschecken delas ut officiellt. Deltagande är obligatoriskt för 
alla Leapfroggare. 
 
Det kommer ordnas workshops under projekttiden i syfte att stötta 
Leapfroggarna med att utveckla olika färdigheter och nätverka med 
andra deltagare och aktörer inom innovationssystemet. Vanligtvis 
arrangeras en workshop i början/mitten av juni, och en i mitten/slutet 
av augusti.  
 
Som Leapfroggare kommer du också tilldelas en peer-group med 
andra Leapfroggare där vi förväntar oss att du deltar som en peer. 
Peer-gruppens syfte är att möjliggöra för deltagarna att dela 
erfarenheter och lärdomar även mellan workshoptillfällena.  
  


