Referat StudieInfo projektgruppemøde 10.03.2021
1. Projektgruppen giver feedback til spørgerammen til uddannelsesinstitutionerne
Projektgruppen gav feedback til spørgerammen. Den er rettet til og medsendes dette referat.

2. Projektgruppen drøfter den store 3 års evaluering af StudieInfo
Hvad har vi brug for at vide for at kunne evaluere grundigt på de første tre år og drøfte StudieInfos fremtid?
Ud over de tre surveys indhenter vi også feedback fra de deltagende studievalgscentre. Marianne aftaler
med Anette, hvordan det kan organiseres.
Det blev også foreslået, at vi kan afholde et par fokusgruppeinterviews med gymnasieelever, hvis vi fx
oplever nogle tendenser i deres besvarelser, som vi ønsker at undersøge nærmere. En anden model kunne
være at afholde fokusgruppeinterviews i efteråret med det formål at få input til evt. videreudvikling af
konceptet. Dette tager vi stilling til i evalueringen.
Det blev desuden påpeget, at vi i evalueringen skal drøfte, om StudieInfo fortsat skal være et tilbud for
gymnasieskoler i Jylland og på Fyn, eller om Sjælland/resten af landet skal inviteres med.

3. GDPR
Cadpeople får besked på at slette al chat-data efter arrangementerne, men vi skal desuden tage stilling til,
hvor længe al anden data (video, billeder med genkendelige ansigter etc.) skal være tilgængeligt på
platformen. Så længe alle deltagende institutioner har samtykkeerklæringer fra dem, der deltager på video,
billeder mv., så bestemmer vi selv, hvor længe det kan blive liggende på platformen. Som en del af
databehandleraftalen skal Cadpeople vide dette, og projektgruppen bedes tage stilling hertil.
Projektgruppen ser ingen grund til at slette al indhold på platformen. Hvis vi fx ikke vælger at have den
åben efter d. 5. juli, kan man alligevel ikke tilgå den.
Vi tager det med i evalueringen og vurderer her, om vi ønsker indholdet slettet, eller om det skal forblive på
platformen fx det næste år eller de næste tre år. Det afhænger af StudieInfos form fremadrettet.

4. Eventuelt
Til orientering: Vi får på platformen to knapper, som er synlige under hele introen.
Den ene hedder ”Funktionsnedsættelse?”, og hvis man klikker på den, popper der en boks op med teksten:
Oplever du udfordringer med indholdet pga. funktionsnedsættelse (fx syns- eller hørenedsættelse)?
Kontakt os på studieinfo@studieinfo.nu / 8755 1464.
Dette pga. krav om webtilgængelighed.
Den anden boks hedder ”Privatlivspolitik” og linker direkte ind til http://www.studieinfo.nu/om-studieinfodigital/, hvor vi nederst har beskrevet, hvordan vi håndterer data.
De ekstra features (sammenlagt med ekstra feature til oplægsvideoer) koster 7.500 kr. ekstra.

