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Dagsorden
1. Kort status
2. Indhold til platformen (streambillede)
3. Inspirationsmøde i januar
4. Evaluering
5. Processen fremadrettet
6. Eventuelt
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Punkt 1. Kort status
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen

Sagsfremstilling
Marianne giver en status på tilmeldinger, udvikling af platformen mv.

Referat
103 skoler er tilmeldt med i alt 16.951 elever, herunder 211 EUX og 153 EUD.
Cadpeople er i gang med at udvikle på platformen. Ift. valg af oplæg skal de vide, om alle 18 oplægsstandere skal være synlige i rummet, når man kommer derind, eller om det skal være tomt, når man skal til at
søge på oplæg (som det var i 2021). Projektgruppen er enige om, at det skal være som i 2021.

Punkt 2. Indhold til platformen: Gennemgående streambillede
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen

Bilag: To bud på streambillede til messestand

Sagsfremstilling
Jf. projektgruppens drøftelse af, at det skal være tydeligere for eleverne, hvad det indebærer at åbne chatten
(baseret på tilbagemeldinger i evalueringen), blev det besluttet, at StudieInfo laver et streambillede med forklarende tekst, som bruges på alle messestande.
Streambilledet er det billede, der vises på chatskærmen, inden eleven åbner chatten – her brugte de fleste
institutioner fx et billede af en vejleder i 2021.
Helle har lavet to bud på dette gennemgående streambillede i hhv. en lys og en mørk version – medsendt
som bilag.
 Projektgruppen bedes beslutte:
o Om vi skal gå videre med et af de to bud – eller komme med eventuelle forslag til ændringer.
o Om det skal være en mulighed for institutionerne at benytte eget billede (men med samme
tekst), eller om vi holder fast i at benytte StudieInfos billede hele vejen rundt.

Referat
Projektgruppen er enige om, at vi benytter den mørke version af billederne som standardbillede.
Det er muligt for de enkelte institutioner at vælge en anden farve til teksten. Man skal blot indgive CMYKkoden, og så kan Helle justere. Hvis man kun skal have ét chatrum åbent, ændres formuleringen ”en af
knapperne” til ”knappen”.
Det er også muligt at benytte sit eget billede, men den valgte tekst skal være på, og den skal fylde ca. lige så
stor en del af billedet. Her kan man vælge egen skrifttype og farve til teksten.
Marianne opdaterer Excel arkene og informerer alle involverede.
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Punkt 3. Inspirationsmøde i januar
Sagsansvarlig:
Marianne
Sagsfremstilling
Det er tidligere blevet besluttet, at Marianne afholder et inspirationsmøde i januar for alle deltagende institutioner. Mødet skal være målrettet de folk, der koordinerer indsatsen (altså ikke vejledere og studerende).
Marianne præsenterer et bud på indhold til mødet.
 Projektgruppen bedes give input til dette
Marianne foreslår at holde mødet online en dag i uge 4. Vi finder en eller to mulige datoer på mødet.

Referat
Mødet bliver mandag d. 24. januar kl. 13-14 og vil indeholde følgende punkter:
-

-

Marianne præsenterer platformen og det nye
Marianne forklarer kort om chatfunktionen (som er den samme) og de manualer, der lægges på web
Marianne nævner de gode råd til vejledere og studerende (og pointerer, at det vigtigt at give dem
videre, når man klæder sine vejledere/studerende på til opgaven)
Inspirationsrunde
- Hvilke erfaringer har I fra sidst? Hvordan gør de enkelte institutioner?
- Evt. erfaringer og gode råd fra Helle/Signe og Laurits/Jonas
Morgenbriefings og kommende deadlines for indhold til platform

Marianne inviterer alle involverede snarest.
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Punkt 4. Evaluering
Sagsansvarlig:
Marianne
Bilag: Spørgerammer fra evalueringen 2021
Sagsfremstilling
OBS: Dette punkt flyttes til et møde i januar. Marianne sender Doodle til projektgruppen snarest.
Projektgruppen bedes drøfte evalueringen (med tanke på, at det denne gang bliver den store 3-års evaluering).
1. Spørgerammer
Spørgerammer fra 2021 er medsendt som bilag.
 Projektgruppen bedes drøfte:
o Er der forslag til justeringer/tilføjelser?

2. Tilføjelse til evaluering
Det blev på sidste møde foreslået, at projektgruppen besøger nogle af de deltagende elever til foråret, mens
de deltager i StudieInfo Online. Her kan medbringes et par (gennemgående) spørgsmål, som de stiller til eleverne lige efter arrangementet – for at få supplerende kvalitativt materiale til evalueringen.
 Projektgruppen bedes drøfte:
o Om vi skal gå videre med den idé?
o Om vi skal tænke andre tiltag ind i evalueringen?

Referat
-
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Punkt 5. Processen fremadrettet
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Marianne præsenterer processen fremadrettet.
Referat
- Institutioner leverer indhold til platform hhv. 4. januar og 1. februar (Marianne sender reminder
herom + info om streambillede)
- Cadpeople leverer explainer video i starten af januar (Marianne sender til skolerne i marts sammen
med video om at forberede eleverne)
- Platformen overdrages til Marianne d. 19. januar
- Marianne opsætter chatrum, uploader indhold mv. i februar-marts

Punkt 6. Eventuelt
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Fokusgruppeinterviews efter 1st review ikke muligt. I stedet planlægges fokusgruppeinterviews i august igen
på samme måde som i 2021.

Referat
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