Dagsorden:
1. Skal forberedelserne til fysisk afvikling fortsætte planmæssigt?
StudieInfo: Gymnasierne tilkendegiver løbende jf. påmindelser om invitationen til 2021.
Gymnasierne har fået forlænget deadline til 1. november. I november indhentes tilbud på
bustransport. Efter nytår starter rekruttering af vejvisere og bestilling af forplejning, grafisk
materiale og T-shirts.
Involverede institutioner: I efteråret koordineres oplægsindhold og oplægsansvar på
sektorniveau. Lokalt involveres studentermedhjælpere og vejledere i forårets arrangementer,
oplæggenes indhold og allokering af mandskab.
➔ Styregruppen drøfter og beslutter herom
Referat:
Styregruppens medlemmer er enige om, at stoppe planlægningen og forberedelserne til den
fysiske afholdelse af StudieInfo i foråret 2021. Beslutningen om at stoppe de fysiske forberedelser,
bygger på omstændighederne og usikkerhederne omkring coronasituationen, samt den
nuværende prognose af Covid-19s indvirkning på samfundet og de involverede institutioner i
foråret 2021. Det er således ikke et tænkeligt scenarie, at StudieInfo kan og må invitere flere
tusinde gymnasieelever til tætpakkede fysiske arrangementer.
Beslutningen er truffet ved konsensus, efter at hver sektorrepræsentant har fremlagt deres sektors
holdning til situationen og det videre arbejde.
Erhvervsakademierne taler for at stoppe planlægningen af det fysiske StudieInfo, for i den
ombæring at give plads til noget andet.
Universiteterne er enige i at stoppe de fysiske forberedelser. Signalet er også en afgørende faktor.
Universiteterne er åbne for at det undersøges, hvad StudieInfo kan blive til og hvad pengene går
til, men understreger samtidigt, at de skeptiske omkring en digital løsning.
UC-sektoren er enig i at stoppe planlægningen af det fysiske, for i stedet at kigge fremad og kaste
energien efter en omlægning.
De maritime uddannelser er som udgangspunkt ikke interesseret i at stoppe planlægningen af det
fysiske på nuværende tidspunkt. De ser gerne, at forberedelserne fortsætter til årsskiftet. Det
fysiske møde med eleverne er en meget afgørende kvalitet for sektoren. En digital løsning, er ikke
den ønskede konstellation, men sektoren anerkender, at der med respekt for hvad der er muligt,
kigges på alternative løsninger.
Gymnasierne oplever også at skulle sende klasser hjem i tide og utide, for at imødekomme
retningslinjerne omkring Covid-19. Hos gymnasierne har man også opfattelsen af, at verden
forbliver sådan her i noget tid endnu.
2. Skæringsdato for at aflyse arbejdet med fysisk StudieInfo
StudieInfo: Hvis oplægstitler og tekster bibeholdes fra 2020 (betydning for hjemmesidestruktur, de
76 digitale programfoldere og 76 arrangementer i Nemtilmeld) kan et fysisk StudieInfo forberedes
hurtigere og sideløbende med at alternative muligheder undersøges/forberedes.

Involverede institutioner: I projektgruppen er der forskellige holdninger til en skæringsdato.
Nogle medlemmer stemmer for at lade de fysiske forberedelser kører til årsskiftet. Andre stemmer
for at skifte fokus allerede nu, så der ikke spildes timer på forberedelser til fysiske arrangementer,
da de på nuværende tidspunkt virker usandsynlige.
➔ Styregruppen drøfter og beslutter herom
Referat:
Jf. drøftelserne i punkt 1, er det besluttet at aflyse arbejdet med det fysiske StudieInfo med det
samme.
3. StudieInfo – hvilken alternativ form kan og skal det tage?
I bilaget (vedhæftet) finder i forskellige ideer/udkast til alternative digitale præsentationer af
StudieInfo.
➔ Styregruppen drøfter om projektgruppen, herunder projektleder, skal arbejde på en
alternativ fremstilling af StudieInfo.
➔ Styregruppen drøfter ligeledes, hvilke(n) form, der eventuelt skal undersøges
nærmere/arbejdes videre med.
➔ Styregruppen drøfter eventuelle økonomiske konsekvenser af et alternativt StudieInfo
(betalingsmodel, fordelingsnøgle, lighedsprincippet, nyt kontraktudkast)
Referat:
Med respekt for, hvordan StudieInfo har rodfæstet sig som et efterspurgt tilbud for gymnasierne, og
styrken af det tværinstitutionelle samarbejde, som StudieInfo bygger på, er der enighed om, at
kigge på alternativer til den fysiske afholdelse.
Tiden er som sådan ikke rigtig til digitale arrangementer, men tiden er forkert til fysiske. Hvis
StudieInfo skal kunne afvikles i 2021, må det derfor være i en digitale udgave.
Erhvervsakademierne og UC’erne taler for at gå stærkt ind i det digitale arbejde, og er åbne for at
der investeres i den helt rigtige løsning. Universiteterne og de maritime uddannelser er skeptiske
overfor de digitale løsninger og skulle beslutningen om deltagelse være truffet i dag, ville svaret fra
universiteterne være nej-tak. Universiteterne understreger i denne sammenhæng, at på trods af
indstillingen til en digital løsning, så er der stadig tilfredshed med StudieInfo i sin originale form, og
sektoren er derfor også klar til at deltage i en drøftelse af en tilbagekomst for det fysiske event i
2022.
Beslutningsgrundlaget omkring et digitalt StudieInfo står ikke stærkt nok på nuværende tidspunkt.
Det er derfor besluttet i styregruppen, at grundlaget for beslutningen om udformningen af, og
deltagelsen i et digitalt StudieInfo, skal styrkes. Til udformningen af dette grundlag, er tre faktorer
afgørende:
1. Den nuværende form af StudieInfo - med inspirationstorv og ”live” oplæg på sektorniveau,
skal kunne bibeholdes og afvikles overbevisende
2. Opbakningen fra gymnasierne skal være stor
3. Der skal skabes en forpligtelse i forhold til gymnasiernes deltagelse.

➔ Et udkast hertil drøftes i styregruppen den 18. november 2020, hvor medlemmerne mødes
og træffer en endelig beslutning om formen og afviklingen af StudieInfo 2021.

For at styregruppen kan træffe en kvalificeret beslutning, er det aftalt at udkastet, udover kravene
listet ovenfor, også skal indeholde følgende:
-

Udførlig konceptbeskrivelse (gerne visualiseret)
Prisoverslag og budgetter (også konsekvenserne ved alternativer)
Måder at engagere eleverne på
Måder at forpligte eleverne på
Ideer til anvendelighed før, under og efter arrangementerne

Derudover anbefales det, fra gymnasiernes og Studievalgs side, at:
-

Samle eleverne i klasser, evt. opdelt efter interesse
Engagere/opspore nøglepersoner på de enkelte gymnasier – ambassadører/fanebærere,
som kan være med til at skabe interesse om arrangementet – og forpligtelse hertil
Trække eleverne med ind i opbygningen af de digitale arrangementer - tag målgruppen
med på råd
Gør en ekstra indsats for at præsentere StudieInfo som karrierelæring, og hvordan lærerne
eventuelt kan indarbejde StudieInfo i undervisningen
Udarbejde en manual for ”den gode StudieInfo oplevelse”

➔ Projektleder udfærdiger et oplæg til et digitalt StudieInfo med udgangspunkt ovenstående
formkrav og anbefalinger, og søger indsigt i opbakningen hos gymnasierne
➔ Udkast til oplægget drøftes med projektgruppen ved næste møde den 4. november 2020.
Projektgruppen adviseres inden, så medlemmerne kan forberede sig til mødet
➔ Det endelige oplæg rundsendes til styregruppens medlemmer senest tirsdag den 10.
november, så oplægget kan drøftes i de respektive baglande
4. Opmærksomhedspunkter
➔ Projektleder gør opmærksom på, at der i lyset af projektgruppens drøftelser, ikke er sendt
kontrakter til involverede institutioner i forhold til deltagelsen i 2021. Det giver ikke mening
at sende en kontrakt på et tilbud, der i bedste fald står til en markant formændring, og i
værste fald kan blive aflyst, igen.
➔ Politi og Forsvaret er ikke repræsenteret i styregruppen så begge parter bliver orienteret
efterfølgende om problemstillingen og styregruppens drøftelser, samt beslutninger.
Referat:
Økonomi, fordelingsnøgle og aftalegrundlag, herunder kontrakter, vil først blive drøftet i
forlængelsen af den beslutning, der træffes af styregruppen den 18. november.
➔ Projektleder informerer Politi og Forsvaret om afbrydelsen af de fysiske forberedelser og
det aktuelle arbejde med et digitalt oplæg. Begge sektorer inviteres også med til mødet den
18. november. Uanset deres deltagelse i mødet, søger projektleder at få afdækket deres
holdning og engagement i et eventuelt digitalt StudieInfo.

5. Eventuelt

