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Sted:
Zoom

Mødedato:
24. februar 2021

Deltagere
Anette Lind, Aarhus Handelsgymnasium
Annemette Glyngø, VIA University College
Annette Lind, Aalborg Universitet
Birgitte Pless, SIMAC
Gitte Dybdal, Studievalg Danmark
Jens Bach Nielsen, Erhvervsakademi Aarhus
Jonas Bargholz, projektleder
Marianne Nielsen, projektleder
Afbud
Lene Madsen, Aarhus HF og VUC
Marie Bjerre, Nørresundby Gymnasium og HF

DAGSORDENREFERAT
E: MANN@VIA.DK
T: +4587551464
Dato: 24. februar 2021
1/3

Dagsorden
1. Gymnasietilmeldinger + arrangementsplan
2. Digital platform
3. Kontrakt med Cadpeople
4. Notater om udbud, GDPR og webtilgængelighed
5. Eventuelt

Punkt 1. Gymnasietilmeldinger + arrangementsplan
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Bilag

Sagsfremstilling
Jonas giver en status på gymnasietilmeldinger samt rettelser/ændringer til arrangementsplanen
Referat
Pt. ca. 23.500 tilmeldte elever (109 gymnasieskoler), og flere kommer
til. Forhåbning om at nå de 30.000 elever. Indtil videre afbud fra 11
gymnasieskoler.
Marianne sender i starten af uge 9 en status til alle involverede inkl.
billeder af platformen. Primo marts sendes der en infoflyer med billeder til gymnasierne, som skal vise, hvor godt StudieInfo bliver, og hvor

nemt det er at deltage. Her medsendes også en tekst, som gymnasierne kan indsætte i Lectio, skema etc.,
så det bliver nemt for eleverne at tilgå arrangementet.

Punkt 2. Digital platform
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Bilag
Sagsfremstilling
Jonas præsenterer platformens nuværende udseende og funktion.
Referat
Jonas præsenterede final review på platformen. Der var generel tilfredshed i styregruppen. Projektleder sender korrektur til Cadpeople denne uge.
Platformen vil være tilgængelig frem til 5. juli, som det ser ud nu. Dvs. at eleverne kan besøge platformen
igen efter arrangementet for at se flere oplæg, downloade dokumenter mv. Det er muligt at tilkøbe en forlængelse af dette. Projektleder tager dette med til drøftelse i evalueringen.

Punkt 3. Kontrakt med Cadpeople
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Bilag
Sagsfremstilling
Jonas giver en status på udarbejdelsen af en kontrakt med Cadpeople.
Referat
Vi afventer pt. en kontrakt til underskrivning fra Cadpeople.
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Punkt 4. Notater om udbud, GDPR og webtilgængelighed
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Jonas giver en status på arbejdet med dette.
Referat
GDPR:
Til platformen anvendes programmerne Slido og Dacast, som bl.a. har rødder i udlandet. Derfor skal vi sikre
os, at alt er ok ift. GDPR ved anvendelse af dette. Jonas og Marianne undersøger hos VIAs GDPR-ekspert,
hvordan vi bedst muligt griber det an. Marianne giver styregruppen besked.
Udbud:
Beslutningen om at digitalisere StudieInfo bygger nogle formkrav og forudsætninger, som er nedfældet af
StudieInfos styregruppe. Der blev i StudieInfos budget afsat 500.000 kroner til at finde den rette udbyder til
opgaven om at bygge StudieInfos digitale platform. Beløbet er i en sådan størrelsesorden, at der medfølger
krav jf. udbudsloven. Der blev foretaget en markedsundersøgelse i oktober 2020 med fokus på at finde udbydere, der kunne opfylde kravene til udformning og funktionalitet. I det undersøgende arbejde fandt vi primært amerikanske udbydere, men også én dansk, henholdsvis www.vfairs.com, www.teeoh.com, Microsoft
Teams og www.cadpeople.dk. Et afgørende krav til udbyderne var, at de på undersøgelsestidspunktet allerede havde en fuld funktionel platform, som kunne konfigureres til StudieInfos behov og ønsker og som derfor også kan levere en funktionel platform inden for den korte tidsfrist (22. marts 2021). Dette krav sammenholdt med et indeværende krav om dansk support betød, at Cadpeople var den eneste udbyder, der på daværende tidspunkt kunne leve op til alle forudsætningerne. Et samarbejde blev derfor iværksat – dette uden
at StudieInfo kom i offentligt udbud. Da vi har foretaget en markedsundersøgelse, med hvilken Cadpeople
viste sig at være den eneste option, kan vi med et udførligt notat om processen, og med henvisning til Corona situationen og den korte tidsramme, retvisende skrive os ud af kravet om udbud. Dette notat bliver udfærdiget af projektleder i samråd med VIAs indkøbsafdeling og vil blive journaliseret i StudieInfos sagsnummer.
Webtilgængelighed:
Kravet om webtilgængelighed, som påhviler alle offentligt forankrede hjemmesider, gælder også for StudieInfo. Men, da StudieInfos digitale univers er et visuelt online event med lyd og billeder, kan det ikke fremstilles på selve platformen jf. kravene til webtilgængelighed. Dette kan imidlertid imødekommes – projektleder
undersøger i samarbejde med VIAs IT-afdeling, hvordan vi bedst løser denne, og giver styregruppen besked
herom.

Punkt 5. Eventuelt
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Styregruppen mødes igen d. 18. marts for at se den næsten færdige platform.
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