StudieInfo styregruppemøde
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Erik Storm Rasmussen, Aarhus HF og VUC
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Punkt 1. Status på projektet
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Marianne giver en kort status på antal tilmeldte skoler/elever, arbejdet
med platformen etc.

Referat
Der er pt. 111 skoler tilmeldt med i alt 18.478 elever, herunder 257 EUX
og 153 EUD.
10 skoler har meldt afbud.
Marianne er i gang med at ringe til alle ikke-tilmeldte skoler for at minde
dem om arrangementet – eller for at få at vide, hvorfor de ikke ønsker at
deltage, så vi kan få de input med i evalueringen.

Punkt 2. Evaluering af StudieInfo Online 2022
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Bilag:
1: Spørgeramme til eleverne
2: Spørgeramme til skolerne
3a+b: Spørgeramme til uddannelsesinstitutioner + tillæg
Sagsfremstilling
I 2018 var udgangspunktet det, at StudieInfo efter de første tre år skal evalueres grundigt, og der skal tages
stilling til, om projektet skal fortsætte. Hvis projektet skal fortsætte, skal der desuden tages stilling til, om det
fremover skal være fysisk eller online, om geografien skal udvides mv.
StudieInfo har nu afholdt arrangementer i 2019, 2021 og snart 2022, hvorfor vi i år skal foretage den store
evaluering.
Projektgruppen og Marianne har planlagt nedenfor nævnte tiltag i forbindelse med evalueringen.
➔ Marianne uddyber på mødet, og styregruppen bedes drøfte og tage stilling til følgende:
-

Er styregruppen enige i de anbefalede tiltag?
Har styregruppen forslag til andre tiltag/justeringer?
Andet?

Projektgruppen og projektleder foreslår følgende:
Spørgeskema til eleverne
Eleverne opfordres til at udfylde et spørgeskema via platformen, når arrangementet er slut. De bliver bl.a.
spurgt til deres generelle udbytte af arrangementet (lever vi op til vores formål?) samt deres udbytte af hhv.
oplæg og chat og deres oplevelse af den digitale platform.
Spørgeskema til skolerne
Skolerne bliver bl.a. spurgt om, hvad de synes om konceptet, hvor eleverne deltog fra i år (hjemme eller på
skolen), hvilket format de foretrækker (fysisk/online), og om de forventer at deltage fremover.
Spørgeskema til de deltagende uddannelsesinstitutioner
De deltagende uddannelsesinstitutioner bliver bl.a. spurgt om, hvordan de synes, det har fungeret at afholde
StudieInfo på en online platform, om de forventer at deltage i StudieInfo næste år, samt hvilket format de
mener, StudieInfo skal fortsætte i (fysisk/online).
Ovennævnte spørgeskemaer er sendt med som bilag. De er justeret ift. dette års afholdelse, men de er alle
sammenlignelige med de sidste års spørgeskemaer, således at vi kan sammenligne data.
Besøg hos de deltagende elever
Som noget nyt vil medlemmer af projektgruppen besøge enkelte skoler, mens eleverne deltager i StudieInfo,
for at kunne supplere evalueringen med kvalitative data. De vil stille følgende spørgsmål i plenum til
eleverne:
- Hvad syntes I om arrangementet i dag – hvad var godt, og hvad var mindre godt?
- Hvordan har I fået inspiration til jeres valg af videregående uddannelse – eller til jeres videre søgen?
- Hvad syntes I om platformen/universet/det tekniske?
- Har I andre kommentarer?

2/4

Input fra de maritime uddannelser
Marianne mødes med SIMAC, Martec, Fredericia Maskinmesterskole og Aarhus Maskinmesterskole til en
uformel snak om StudieInfo – dette for at få deres umiddelbare input til projektet og tanker om evt.
fremadrettet deltagelse.
Input fra ikke-tilmeldte skoler
Marianne ringer pt. til de endnu ikke-tilmeldte skoler for at minde dem om tilmeldingen – eller for at få at vide,
hvorfor de ikke tilmelder sig, hvis de bevidst har valgt det fra.
En snak om evt. geografisk udvidelse
Styregruppen skal (som en del af evalueringen) beslutte, om projektet skal udvides til også at dække
Sjælland. Marianne præsenterer på mødet forskellige muligheder til processen for dette.

Referat
Styregruppen godkender ovenstående anbefalinger til evalueringen og har følgende input/tilføjelser:
Elevernes evaluering:
I spørgeskemaet til eleverne foreslår styregruppen, at der også spørges til elevernes oplevelse af formatet –
om de vil foretrække det online eller fysisk. Svarene herpå er muligvis ikke 100% reelle, da eleverne jo ikke
har deltaget i et fysisk StudieInfo arrangement. Men vi kan få deres umiddelbare tanker herom, og de kan
være gode input til beslutningen om format.
Styregruppen nævner desuden, at vi skal sikre så høj svarprocent som muligt i evalueringen og foreslår bl.a.
lodtrækning om præmier, og at det skrives eksplicit i al information til skolerne inden arrangementet.
➔ Marianne bringer ovenstående videre til projektgruppen
➔ Marianne inkluderer en opfordring til at lade eleverne evaluere arrangementet i al skriftligt materiale
til skolerne inden arrangementet. Her medsendes også link til evalueringen (som i forvejen er
tilgængeligt på platformen)

Input fra de maritime uddannelser:
Marianne har holdt et møde med de maritime uddannelser, som fortsat ikke ønsker at deltage i StudieInfo,
så længe det foregår online, og så længe vi benytter os af nuværende betalingsmodel.
De ønsker dog at deltage på årets evalueringsmøder.
Styregruppen var enige om, at vi takker pænt nej til deltagelse på evalueringsmøderne, men at de meget
gerne modtager alle input skriftligt fra de maritime uddannelser. Og hvis de har et bud på en betalingsmodel,
som ikke blev drøftet på evalueringsmødet i 2021, må de gerne sende den med – i så fald vil styregruppen
tage det op igen på evalueringsmødet.
➔ Marianne giver de maritime besked herom og medtager eventuelle input til evalueringsmødet.

Evt. geografisk udvidelse:
Styregruppen har brug for følgende input for at kunne tage beslutningen:
-

Viser de sjællandske uddannelsesinstitutioner interesse for at ville deltage i StudieInfo?
Hvad mener de nuværende deltagende uddannelsesinstitutioner om en evt. udvidelse?
Praktiske informationer:
o Hvor mange uddannelsesinstitutioner drejer det sig om?
o Hvor mange erhvervs- og gymnasieskoler/elever drejer det sig om?
o Hvad vil det kræve ift. projektledelsen af StudieInfo?
o Hvad vil det ca. koste for en udvidelse på platformen, hvis StudieInfo bliver online
fremover?
o Hvad vil det ca. koste for ekstra bustransport mv., hvis StudieInfo bliver fysisk fremover?
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➔ Gitte undersøger, om Per Krabbe fra Studievalg Syd kan sende lister over de sjællandske
skoler/elevtal på kommende 2.g og 1.hf elever til Marianne
En vurdering fra elevernes repræsentanter i styregruppen er, at det vil blive mere attraktivt for eleverne, hvis
de sjællandske institutioner også er repræsenteret.
På baggrund af ovenstående blev styregruppen enige om følgende beslutningsproces:
1. Marianne samler de nødvendige informationer til evalueringsmødet (listet ovenfor), herunder input
fra de nuværende deltagende uddannelsesinstitutioner
2. Styregruppen beslutter på evalueringsmødet, om de sjællandske institutioner skal inviteres ind i
projektet – baseret på ovenstående informationer
3. Hvis ja – og hvis StudieInfo skal fortsætte i et online format - inviteres de sjællandske institutioner til
at besøge platformen i juni måned (den er åben frem til 5. juli) og melde tilbage, om de har interesse
i at deltage
4. Styregruppen mødes i august/september for at drøfte de sjællandske institutioners tilbagemeldinger,
og hvad vi gør derfra for evt. at få dem med i projektet

Punkt 3. Eventuelt
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Evalueringsmødet i juni - Marianne præsenterer mulige datoer.

Referat
Gitte fra Studievalg Danmark fortalte om Studievalgs materiale om StudieInfo, som de medbringer på deres
besøg på skolerne, hvor de fortæller om bl.a. StudieInfo.
Projektgruppen holder evalueringsmøde d. 31. maj.
Marianne sender en Doodle til styregruppen med mulige datoer for evalueringsmødet i juni.
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