Referat StudieInfo styregruppemøde 18. december
Status på kontrakter
Alle kontrakter er sendt ud og de fleste har også godkendt.
Erhvervsakademi MidtVest har meldt fra grundet økonomi.
Politiets underskrift afhænger af hvordan aftalen omkring håndtering af persondata ser ud.
Cadpeople er på sagen i forhold til at lave noget på skrift til politiet, men det afhænger af hvordan
vores løsning bliver bygget op. Det forventes at Politiet siger ja til at deltage, men den er ikke
lukket endnu.
Martec arbejder stadig på at finde penge til projektet. De hælder til et ja i forhold til deltagelse,
men er afhængige af eksterne midler, som de skal søge om. De er dog meget interesserede, og vil
gerne være med hvis de kan finde de sidste penge. Aftalen med dem bliver formentlig heller ikke
lukket før jul.
Alt i alt, er budgettet altså ikke helt på plads, men der er en buffer og afsat midler til forskellige
elementer (bl.a. timeldingssystem, programfolder mm.), som vi ikke ved om vi får brug for, og som
måske kan bruges til at dække ind hvis enten Politi eller Martec melder fra.
Status på workshop og de seneste møder med Cadpeople
Referat fra workshop vedhæftet i mødeindkaldelsen.
Vi har haft en rigtig god første workshop med Cadpeople hvor Anne Kathrine og Jonas deltog
samt Lykke, Nana og Christa fra projektgruppen.
Vi brugte bl.a. lang tid på at tale om hvad Studieinfo er og hvad det digitale set-up skal kunne.
Cadpeople er ved at have en forståelse for det, men det er noget vi fortsat arbejder med.
Første oplæg fra Cadpeople
Ikke relevant, da vi ikke har modtaget første oplæg endnu. Aftalen er at der først kommer et
kreativt oplæg fra dem, hvortil vi skal beslutte hvilken retning vi vil gå i. Derefter kommer et
egentligt teknikmøde som handler om hvordan man teknisk kan understøtte den løsning vi
vælger.
Beføjelser og videre proces i forhold til projektgruppen
Der tages stilling til dette efter vi har set første oplæg fra Cadpeople.
Eventuelt
Der blev spurgt ind til den info som gymnasierne har fået og om det kan fremgå af hjemmesiden.
Der er blevet sendt en mail ud til alle ungdomsuddannelserne hvor det bliver forklaret at
StudieInfo 2021 bliver digitalt. Der står også at vi så vidt muligt vil prøve at fastholde de datoer
gymnasierne allerede har tilmeldt sig på og sat i deres kalender.
Der er indtil videre kun to gymnasier som har meldt fra på baggrund af omlægningen til digitalt.
For begges vedkommende handler det dog ikke om at det er digitalt, men om at det ikke kan gå
op med undervisningsplanlægning. Derudover kun positive / ingen tilbagemeldinger.

Anne Kathrine sørger for, sammen med Jonas, at hjemmesiden bliver opdateret med den nyeste
information.

Erhvervsakademi MidtVest har meldt fra på baggrund af økonomi. Selvom de får øget
eksponering i flere områder, er det ikke så interessant, men problematisk at det bliver så meget
billigere for de institutioner der normalt er med i mange områder, som i år sparer mange penge.
Det blev understreget at man i forbindelse med evalueringen igen bør se på den økonomiske
fordeling mellem institutionerne.

