Dagsorden:
1. Status på StudieInfo 2021
Jonas giver en hurtig status på antal tilmeldte gymnasier, årsager til afbud, værtssteder,
medlemsinstitutioners deltagelse.
REFERAT:
Jonas gav en hurtig status på gymnasietilmeldingen, der på nuværende tidspunkt fordeler sig
således:
Deltagende gymnasier og årgange
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2. Omstændighederne
Vi drøfter omstændighederne for afholdelse af StudieInfos arrangementer i 2021, herunder:
•
•
•
•
•
•

Er der tilslutning fra gymnasierne? (præsenteres i punkt. 1 status)
Er der fare for at gymnasierne trækker sig ved opblusning?
Er der stadig kapacitet på værtsstederne?
Er der andre fysiske begrænsninger indført på værtsstederne?
Hvilke restriktioner kommer der formentligt fra politisk side?
Får omstændighederne indflydelse på budgettet? (Værnemidler, mundbind, sprit etc.)

REFERAT:
Omstændighederne for afholdelse af StudieInfos fysiske arrangementer i 2021 blev drøftet. Flere
værtsinstitutioner er på nuværende tidspunkt udfordret mht. fysiske restriktioner og allerede nu har
flere institutioner valgt, at konvertere andre fysiske arrangementer til digitale, gældende helt frem til
og med februar 2021. Udfordringen er belægningsgraden og de forbehold, der skal tages ved at
have gæster i husene. I mange tilfælde vil værtsinstitutionerne være nødsaget til at aflyse
undervisningen for nuværende studerende, for at skabe plads til StudieInfo i 2021 – og dette er
ikke en mulighed på flere værtsinstitutioner.
Ydermere gøres det opmærksom på, at det, på nuværende tidspunkt skal overvejes om det er
forsvarligt og hensigtsmæssigt at sende medarbejdere afsted til StudieInfo arrangementer, hvor de
efter nuværende plan, står til at skulle møde mere end 30.000 gymnasielever. Det er mange
instanser af potentiel smitte – og derfor også en væsentlig risiko. I projektgruppen er man således
enige om, at de fysiske arrangementer ikke kan afvikles i sin nuværende planlagte fysiske form.

3. Formen – fysisk, digital eller noget helt tredje?
MARTEK: ”Har man overvejet en nødplan i projektet, eller satser vi bare på det nok skal gå?”
UC-gruppen har drøftet en digital fremstilling af StudieInfo, både i overordnede og i specifikke
termer. Det er væsentligt at vi (i første omgang) får vendt de overordnede linjer/termer i
projektgruppen. Herunder drøfter vi:
•
•
•

Bør vi have en skæringsdato for beslutning omkring normal/omlægning/aflysning af StudieInfo
2021?
Hvornår?
Hvad er alternativerne?

Hvis StudieInfo skal omlægges til et digitalt format, afføder det andre væsentlige drøftelser,
herunder:
•
•

•

•
•

Hvordan sikrer vi, at alle institutioner deltager ’lige’?
Digitalt format ændrer budgettets sammensætning, da busser, forplejning mv. udgår. Des
videre er alle institutioner repræsenterede ligeligt i alle regioner. Det kalder på ny
fordelingsnøgle.
Styre- og projektgruppe: er det de rigtige der sidder heri, hvis arrangementet bliver digitalt. Har
vi ekspertise til at sidde passivt med på sidelinjen? Skal der fx hentes ”eksperter” ind og i
hvilket omfang.
Hvor meget styring er der behov for? Kan vi køre rent ’download’ eller skal der sidde folk klar
bagved for at svare på spørgsmål o. lign.
Hvad kan vores nuværende platform håndtere?

REFERAT:
Der er enighed i projektgruppen om, at der skal handles på de usikkerheder, der problematiserer
den fysiske afholdelse af StudieInfo, men:
Der er i projektgruppen ikke enighed om, hvilken form StudieInfo alternativt kan tage og derfor kan
ingen alternativer verificeres i projektgruppen. Hvor nogle medlemmer taler for at kigge på digitale
muligheder, nogle endda for at pulje ekstra midler i et digitalt projekt, ser andre medlemmer ikke
værdien i det digitale og kan således ikke skabe tilslutning hertil, med henvisning til at produktet og
nærværet er på spil.
Fra Studievalg udtrykkes det, at gymnasierne er mættede på online tilbud. På gymnasierne mødes
Studievalg af et behov for at møde uddannelsesinstitutionerne og derfor kan online være bedre
end ingenting. Projektgruppen drøftede i den sammenhæng vigtigheden af, at et eventuelt online
StudieInfo skal kunne adskille sig fra alle øvrige online vejledningstilbud, som online åbent hus
mm. Et digitalt StudieInfo skal derfor fortsat rumme kvaliteterne, matche formkravene og på én og
samme tid præsentere bredt og differentiere institutionerne.

➔ Projektgruppen indstiller derfor til, at der i er styregruppen tages stilling til, hvilken form
StudieInfo alternativt kan - og skal tage.
➔ Projektgruppen indstiller ligeledes styregruppen tage stilling til, om forberedelserne til den
fysiske form skal fortsætte planmæssigt?
➔ Projektgruppen indstiller til at styregruppen fastsætter en skæringsdato for at aflyse
arbejdet med et fysisk StudieInfo.

4. Nyt møde / workshop
Hvis vi i projektgruppen bliver enige om, at der skal udformes specifikke nødplaner, særligt en
digital fremstilling, så foreslår jeg at vi til mødet her, aftaler en ny dato for et længere
”workshop”møde.
Forud for dette workshop-møde, er det vigtigt at få indsigt i alle baglandene - de involverede
institutioners tanker om, medvirken i og bidrag til en ny StudieInfoform, og på hvilke præmisser.

REFERAT:
Punktet blev ikke drøftet, da punkt 2. vægtede mødets varighed
➔ Jonas indkalder til opfølgende møder snarest muligt.

5. Eventuelt
Eventuelle opmærksomhedspunkter og emner, der skal undersøges/belyses nærmere til næste
møde
Jonas: Forberedelser til fysisk afvikling kan fremskyndes ved at låse oplægstitler til 2020 udgaven.
Disse har betydning for digitale programmer (76 programsider), Nemtilmeld (76 arrangementer
med egne tilmeldingssider) og interne links på hjemmeside. Der er pt. kun oprettet skabeloner til
alle enheder, men disse kan udrulles, hvis vi fastholder.
REFERAT:
Punktet blev ikke drøftet, da punkt 2. vægtede mødets varighed
➔ Jonas arbejder ikke videre med dette før styregruppen har taget beslutning.

