Referat StudieInfo projektgruppemøde 01.03.2021
1. Nye billeder af platform
Marianne har sendt de nyeste billeder til projektgruppen og sender dem i denne uge til alle involverede
sammen med en status på antal tilmeldte mv.

2. GDPR update
VIAs GDPR-ekspert er helt rolig og vurderer, at vi ikke skal være bekymrede – men at vi selvfølgelig skal
håndtere det ordentligt. Det kan vi gøre ved at lave et dokument om vores privatlivspolitik, som vi lægger
på studieinfo.nu, hvor vi beskriver vores håndtering af data.
Marianne undersøger hos Cadpeople, om vi kan få en knap på forsiden, der hedder ”Privatlivspolitik” med
henvisning til studieinfo.nu, hvor man kan læse mere. Dermed undergår vi at ”skræmme” eleverne med
advarsler som ”undlad at skrive personfølsomme oplysninger” osv. Men vi oplyser om vores håndtering af
data, og vi viser, at vi har taget stilling.
Desuden sender Marianne et dokument til alle involverede med info om, hvordan vi håndterer data samt
med gode råd til, hvordan vejlederne og de studerende kan håndtere eventuelle spørgsmål med
personfølsomme oplysninger i chatten. Alle involverede sender dette videre til alle vejledere og
studerende.

3. Marianne præsenterer udkast til tekster til infoflyer og lectio/skema til gymnasierne. Projektgruppen
giver input
Projektgruppen er tilfredse – Helle og Marianne justerer ift. kommentarer, og Marianne sender infoflyer
samt tekst til Lectio til gymnasierne i løbet af ugen. Her medsendes også et billede af platformen, som kan
bruges til Lectio.

4. Projektgruppen drøfter spørgeramme til elevernes evaluering – hvad er vigtigt at få med?
Marianne udarbejder et udkast til spørgerammen, som skal indeholde følgende punkter:
-

-

-

Vælg, om du går i 1. hf, 2. hf, 2.g eller 3.g
Hvad synes du om oplevelsen i dag?
Hvor mange oplæg har du hørt?
Hvilket oplæg har du hørt – hvad fik du ud af det?
o Hvad fungerede godt – hvad manglede? Kommentarfelt
o Jeg er blevet inspireret til at undersøge mine muligheder nærmere
Messe:
o Har du chattet med vejledere? Hvis nej – hvorfor valgte du det fra?
o Har du fulgt med i andres spørgsmål/dialog?
o Blev du klogere?
o Kommentarfelt
Føler du dig bedre klædt på til dit videre valg af uddannelse efter arrangementet i dag?
Har du andre kommentarer? Valgfrit kommentarfelt

Bemærk: Ovenstående er blot noter. Marianne udarbejder et udkast, som projektgruppen gennemgår på
mødet d. 5. marts.

5. Eventuelt
Marianne er tilgængelig som 1st line support på Zoom til alle arrangementerne, hvis vejledere etc. har
spørgsmål eller brug for hjælp. Marianne sender link til mødet til alle involverede, som sender det videre til
deres kolleger.
Marianne undersøger hos Cadpeople ift. funktioner og muligheder i oplægsrummet og melder tilbage til
projektgruppen med en afklaring.

