Den 9. juni 2020 havde StudieInfos projektgruppe et kort online møde med følgende dagsorden.
Referater fremgår nedenfor hvert enkelt punkt.
Dagsorden:
1. Projektleder præsenterer et forslag om at indlægge et ”Covid-19 afsnit i invitationen til
gymnasierne”
Referat:
Projektgruppen bakker op om forslaget. Afsnittet informerer om, at de elever, for hvem
StudieInfo 2020 blev aflyst, grundet Covid-19, også bliver inviteret til StudieInfo 2021, samt at
StudieInfo til en hver tid overholder alle gældende retningslinjer.
2. Projektleder præsenterer et forslag om at indlægge et ekstra arrangement i område syd, for at
imødekomme en bekræftet stor efterspørgsel.
Referat:
Projektgruppen bakker op om forslaget. Projektleder undersøger mulighederne hos de allerede
involverede værtsinstitutioner, samt de nærliggende store gymnasier.
3. Projektgruppen drøfter eventuelle reaktioner der er kommet på beskeden om, at StudieInfo
2020 og 2021 sammenlægges, samt diverse opmærksomhedspunkter.
Referat:
De beslutninger og det arbejde, som er lavet tidligt for 2021, gavner forberedelserne hos
enkelte involverede institutioner. Tidlige udmeldinger har gjort det nemmere at planlægge 2021
samt at få aktiveret nøglepersoner tidligere i forberedelserne.
Covid-19 har sat sine præg på involverede institutioners økonomi. Processen om at få
godkendt deltagelsen og involveringen i StudieInfo, er for nogle institutioner mere krævende.
Knappe ressourcer betyder også at UC’erne om muligt skærer et oplæg fra oplægsrunde 2 i
Nord-, Syd- og Østjylland.
Projektleder undersøger med Studievalg og StudieInfos styregruppe om der kan skabes
opbakning til et generelt informerende videobaseret oplæg, der kan erstatte det oplæg, som
UC’erne skærer fra. Projektgruppen er opmærksom på, at jo flere oplæg, der skæres fra, desto
mere samles eleverne i de resterende oplæg. Dette er et opmærksomhedspunkt i kølvandet af
Covid-19 og de her medførte sociale begrænsninger.
Studievalg Danmark gør opmærksom på, at der på baggrund af StudieInfos aflysninger i 2020,
er større efterspørgsel på studiepraktik i efteråret 2020. Et højt antal studiepraktikanter (3.gere)
kan om muligt få indflydelse på deres deltagelse i StudieInfo. Studiepraktik kan således blive
en faktor i tilmeldingerne til StudieInfo og om muligt en indikator for, hvor mange der derfor ikke
deltager i StudieInfo.

