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Punkt 1. Baggrundsmateriale for evalueringen
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Marianne præsenterer kort evalueringsmateriale, kilder og
svarprocenter.
Referat
Marianne præsenterede baggrundsmaterialet samt svarprocenter.
Projektgruppen bemærkede, at elevernes svarprocent på 13,5 % er lidt
lav, men den rummer trods alt 1.431 besvarelser, og vi kan derfor
sagtens bruge den som en pejling.

Punkt 2. Skal StudieInfo fortsætte?
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Bilag 1: ”Evaluering i projektgruppen”
Sagsfremstilling
Marianne præsenterer relevante resultater fra evalueringen, herunder tal fra platformen, tal på
tilmeldte/afbud, skolernes interesse i arrangementet fremadrettet, elevernes udbytte samt
uddannelsesinstitutionernes interesse i projektet fremadrettet.
Projektgruppen bedes beslutte, hvilken anbefaling de vil give videre til styregruppen.

Referat
Der er enighed om, at generelt for beslutningerne ang. StudieInfos fremtid må målgruppens mening og
oplevelse af arrangementet veje tungere end uddannelsesinstitutionernes.
Overordnet viser evalueringen, at elevernes udbytte ligger på niveau med eller højere end de andre år.
Der er mange positive kommentarer fra eleverne og få negative.
Eleverne er klart mest positive overfor det online – kun ganske få er utilfredse med det.
Det tyder på, at arrangementet er for langt og med fordel kan kortes ned.
Projektgruppens anbefaling
Projektgruppen mener, at StudieInfo skal fortsætte.
Begrundelse
Begrundelsen er primært, at tallene taler for sig selv – eleverne får det ud af det, som vi ønsker med
StudieInfo. Vi lever op til formålet.
Se alle relevante tal i præsentationen fra mødet (bilag 1).
Andre kommentarer
Det nævnes desuden, at blandt elevernes negative/mindre positive kommentarer fremgår det, at de synes,
arrangementet er for bredt, eller at de mangler mere viden om specifikke uddannelser. Her nævner
projektgruppen, at det ikke nødvendigvis er negativt (selvom eleverne måske oplever det sådan) da det jo
netop er formålet med StudieInfo at informere og vejlede bredt. Og det skal vi holde fast i.
Projektgruppen er opmærksomme på, at vi har flotte tilmeldingstal, men vi skal arbejde med deltagertallet (i
år deltog godt halvdelen af de tilmeldte elever ifølge tal fra Google Analytics, som er den eneste målbare
indikator på deltagerantal).
Projektgruppen drøftede desuden udfordringen ved, at nogle gymnasieskoler (konsekvent) ikke deltager –
bl.a. er skolerne i Vejleområdet og HEG svære at få med, hvilket har betydning for lokale
uddannelsesinstitutioner, da kendskabsgraden hos målgruppen er mindre uden for det lokale område.
Projektgruppen foreslår, at vi laver nogle fokuserede indsatser hos bestemte skoler – fx kan vi tilbyde at
besøge skolerne for at fortælle dem mere om konceptet, eller institutionerne selv kan lave lokale indsatser
hos de pågældende skoler.
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Punkt 3. Online eller fysisk?
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Marianne præsenterer relevante resultater fra evalueringen, herunder elevernes oplevelse af det online
format, skolernes og uddannelsesinstitutionernes holdning til det online format, feedback fra Studievalg
Danmark samt budget for 2023 hhv. online og fysisk.
Projektgruppen bedes beslutte, hvilken anbefaling de vil give videre til styregruppen.

Referat
Sektorvis mener professionshøjskolerne og universiteterne, at vi skal fortsætte med det online format.
Erhvervsakademierne ønsker det fysiske, men de er også med, selvom det bliver online.
Marianne har på forhånd spurgt Politi og forsvaret, som primært ønsker det fysiske, men de er begge fortsat
med, hvis det bliver online igen – og de er meget tilfredse med at være en del af arrangementet.
Projektgruppens anbefaling
Selvom alle kan finde argumenter for det fysiske, er der dog flertal for at afholde det online, og
projektgruppen anbefaler derfor, at vi fortsætter med det online format.
Begrundelse
Projektgruppen har fokus på StudieInfos formål, og at arrangementet skal adskille sig fra øvrige
vejledningstilbud og spille sammen med dem i brugerrejsen. Udgangspunktet er i eleverne og det behov, de
har, der hvor de er.
Elevernes udbytte er steget væsentligt siden de fysiske arrangementer, og der er mange positive
kommentarer fra eleverne ang. det online format og ganske få negative. Ved vores besøg på skolerne gav
eleverne også positive tilbagemeldinger på det online format.
Det nævnes desuden, at det vil blive svært for mange institutioner at finde pengene til det fysiske. Flere vil
derfor vælge at deltage i færre områder end tidligere, hvilket vil gøre det endnu dyrere pr. institution, men der
er enighed om, at det, der for alvor skal ligge til grund for beslutningen, er elevernes behov og udbytte af
arrangementet, og tallene her taler for det online format.
Se alle relevante tal og tilbagemeldinger i præsentationen fra mødet (bilag 1).
Projektgruppen nævner desuden følgende argumenter for det online format:
- Eleverne møder flere institutioner i det online og får dermed en bredere vejledning/et bredere
kendskab til uddannelsesmulighederne – projektgruppen drøftede muligheden for at måle på dette i
vores evalueringer. ”Har du fået større kendskab til udvalget af videregående uddannelser inden for
interesseområdet?”
- Alle elever bliver præsenteret for præcis det samme ved det online (fordi alle institutioner deltager
alle dage)
- Uddannelsesinstitutionerne kan ikke nøjes med lokalområdet længere – vi når bredere ud med det
online. Med de fysiske arrangementer vil de fleste kun have råd til at deltage i lokalområderne
- For de institutioner, som ønsker det fysiske (og har penge til det), er der penge at spare ved det
online, som så i stedet kan bruges på andre brobygningsaktiviteter
Andre kommentarer
Projektgruppen bemærker, at vi fra besøg på skolerne under afholdelsen har iagttaget, at der flere steder
ikke var lærere tilstede i klasserne. Desuden skal vi huske, at når skolerne bliver spurgt om, hvilket format de
foretrækker (67 % foretrækker det fysiske), er det helt ”gratis” for dem at svare ”fysisk”. Det betyder ikke
nødvendigvis, at de vælger det fra, hvis det bliver online. De fleste skoler forventer at deltage i 2023 – kun
én nævner, at de kun deltager, hvis det bliver fysisk.
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Projektgruppen bemærker, at det er vigtigt at kommunikere meget tydeligt til gymnasieskolerne, hvad
eleverne får ud af at deltage i det online arrangement. Der er enighed om, at der skal arbejdes markant med
gymnasieskolernes forforståelse af arrangementet og dets formål, så de bliver i stand til at klæde eleverne
på og tager medejerskab om arrangementet og elevernes udbytte.
Det nævnes desuden, at arrangementet skal kortes ned til fx en time, og måske skal oplæggene også være
lidt kortere. Alt dette drøfter projektgruppen på næste møde. Marianne har samlet alle gode idéer fra mødet i
dag, som vi ser nærmere på næste gang.

Punkt 4. Geografisk udvidelse?
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Marianne præsenterer relevante informationer og resultater fra evalueringen, herunder sjællandske
institutioners interesse i projektet, antal sjællandske skoler, institutioner mv., hvad det vil betyde for
projektleder at udvide geografisk samt budget 2023 hhv. online og fysisk inkl. Sjælland.
Projektgruppen bedes beslutte, hvilken anbefaling de vil give videre til styregruppen.

Referat
Fra uofficielle tilbagemeldinger fra Sjælland ved vi, at RUC, KU, KP og Absalon viser interesse i at være
med. Måske også flere af universiteterne.
Fra evalueringen ved vi, at eleverne efterspørger Sjælland.
Se flere relevante informationer i præsentationen fra mødet (bilag 1).
Projektgruppens anbefaling
Projektgruppen er enige om, at Sjælland skal inviteres med i projektet, så vi kan blive landsdækkende. De
foreslår dog følgende forbehold/opmærksomhedspunkter:
- De sjællandske institutioner skal betale et startgebyr på fx 15.000 kr., som skal dække oprettelse af
dem på platformen. Dertil kommer deltagergebyret, som vil være lige for alle (som udgangspunkt
max 65.000 kr.)
- De skal vide, at vi ikke kan garantere, at de sjællandske gymnasieskoler deltager – især det første
år, hvor de ikke kender til arrangementet
- Samtidig skal de sjællandske institutioner hjælpe til med at udbrede kendskabet på skolerne og
bidrage med kontaktinformationer til skolerne, hvor det kan lade sig gøre
- Konceptet vil fortsat være sådan, at alle institutioner skal deltage alle dage, og gymnasieskolerne
kan selv tilmelde sig den dag, der passer dem
Begrundelse
Eleverne efterspørger det, og de fleste uddannelsesinstitutioner er positive overfor at invitere Sjælland med.
Desuden er der et spændende udviklingspotentiale i at gøre projektet landsdækkende - når vi skruer op for
volumen, giver det mulighed for et større udbytte og bredere eksponering for de deltagende institutioner.
Desuden taler det ind i StudieInfos formål – at vi tilbyder eleverne den brede introduktion til alle
uddannelsesmuligheder.
Andre kommentarer
Projektgruppen nævner, at hvis vi bliver landsdækkende, vil der være mulighed for at søge økonomisk
støtte, fx hos ministeriet.
Der er en opmærksomhed på, at vi skal sikre, at alle rul bliver fyldt op. De 11 arrangementsdage vil
umiddelbart stadig passe fint, selvom Sjælland kommer med. Marianne undersøger med Cadpeople, om vi
kan øge kapaciteten fra 1.500 til 2.000 elever pr. rul og laver en beregning, der skal sikre, at vi ikke får
tomme rul.
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Projektgruppen ønsker desuden en nedre grænse for antal elever pr. rul for at sikre, at der er nok aktivitet
hos institutionerne. Og det nævnes, at der skal være mulighed for at oprette flere oplæg pr. sektor, men der
skal dog være begrænsning på antal. Dette fastlægger projektgruppen på næste møde.
Projektgruppen foreslår, at hvis Sjælland alligevel ikke ønsker at deltage, så fortsætter StudieInfo med at
dække Jylland og Fyn.
Slutteligt noterer projektgruppen, at et landsdækkende vejledningsarrangement potentielt vil medføre, at
Studievalg Danmark kan spille en mere aktiv rolle i arrangementet særligt ift. at udbrede kendskab, varetage
dialogen med gymnasieskolerne, klæde lærere og elever på til at deltage mv. Studievalg har en legitim
adgang til gymnasieskolerne, som de videregående uddannelser ikke har. De har samtidig en
vejledningsforpligtelse, som StudieInfo som et landsdækkende arrangement kan være med til at løfte.
Andre opmærksomhedspunkter
- Danske Gymnasier skal orienteres om, at StudieInfo nu dækker hele landet
- Der afsættes løn til en deltidsprojektleder i budgettet
- Marianne tilbyder online infomøder for hhv. institutionerne og skolerne på Sjælland. Her kunne en
uddannelsesinstitution fra Jylland deltage for at fortælle om deres oplevelse og udbytte af
arrangementet og/eller en gymnasieskole kan fortælle om elevernes oplevelse/udbytte.

Punkt 5. Processen fremadrettet
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Marianne præsenterer processen fremadrettet.
Referat
Processen på den korte bane er skitseret nedenfor – proces for hele 2022/2023 udsendes senere:
Juni
Styregruppen mødes den 8. juni.
Herefter får alle involverede samt Studievalg Danmark besked om styregruppens beslutninger. I forlængelse
af dette vil Marianne bede uddannelsesinstitutionerne om at melde tilbage med en tilkendegivelse af, om de
forventer at deltage i 2023.
Senest i uge 25 får gymnasieskolerne besked om StudieInfo 2023, herunder arrangementsdagene.
August/september
Sjællandske uddannelsesinstitutioner inviteres ind i projektet (hvis styregruppen beslutter dette), og arbejdet
med at informere og invitere sjællandske gymnasieskoler går i gang.
Arrangementsdage 2023
Påsken falder i uge 14, så den er udelukket. Projektgruppen foreslår derfor nedenstående uger og dage.
Alternativt kan uge 13 (ultimo marts) tages i brug.
Her er der taget udgangspunkt i de 11 arrangementsdage, men det afhænger naturligvis af antal deltagere.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Uge 15
2. påskedag
12. april
13. april

Uge 16

Uge 17

Uge 18

18. april
19. april
20. april

25. april
26. april
27. april

2. maj
3. maj
4. maj
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