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Punkt 1. StudieInfos fremtid
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Bilag 1: Referat af projektgruppens evalueringsmøde
Bilag 2: Præsentation fra projektgruppemødet
Sagsfremstilling
Efter tre års afvikling af StudieInfo skal styregruppen nu beslutte, om projektet skal fortsætte, og om
arrangementerne skal afholdes fysisk eller online fremover. Desuden skal der tages stilling til, om vi skal
invitere Sjælland med i projektet, så StudieInfo bliver et landsdækkende tilbud.
Projektgruppens drøftelser og anbefalinger har afsæt i evalueringerne og erfaringerne fra alle tre års
afholdelse. Projektgruppen anbefaler, at StudieInfo fortsætter i det online format, og at vi inviterer Sjælland
med. Se begrundelserne herfor i referatet fra projektgruppemødet (bilag 1).
Marianne præsenterer relevante hovedpointer fra evalueringen. Desuden kan styregruppen orientere sig i
præsentationen fra projektgruppemødet (bilag 2), hvor alle relevante tal og data samt
baggrundsmateriale/kilder for evalueringen er præsenteret.
Marianne præsenterer desuden projektgruppens bud på uger og datoer for 2023.
➔ Styregruppen bedes tage stilling til StudieInfos fremtid.

Referat
StudieInfo Online fortsætter
Der er enighed i styregruppen om, at StudieInfo skal fortsætte i det online format. Alle er enige om, at det er
vigtigt at lytte til elevernes evaluering, og at resultaterne her taler for det online.
Alle universiteter og professionshøjskoler ønsker at fortsætte med det online format. De fleste
erhvervsakademier foretrækker det fysiske arrangement, da de oplever, at de får mere ud af det fysiske
møde - men de bakker alle op om det online.
Studievalg Danmark har gennem dialog med gymnasierne erfaret at mange gymnasier foretrækker det
fysiske arrangement og har medtaget dette til styregruppen. Studievalg bakker op om at fortsætte i det
online format ud fra de evalueringer, der er kommet fra eleverne og gymnasierne.
Gymnasieskolernes repræsentanter mener, at det online fungerer godt, og ressourceforbruget taget i
betragtning er de meget tilfredse med det online. Desuden er det rigtig fint, at arrangementet ikke fylder en
hel dag, og der er noget geografisk godt i det online, hvor alle elever præsenteres for det samme udvalg.
Erhvervsakademierne nævner, at det online format fungerer godt, men at vi også skal huske på, at et fysisk
arrangement kan være andet end det, vi kender fra 2019. Vi behøver derfor ikke at droppe det
fysiske/hybride for altid. Styregruppen tager det til efterretning og ser det som en naturlig del af sit arbejde, at
de hvert år drøfter, om StudieInfo kører på den bedst mulige måde, samt at der altid er fokus på at udvikle
og ikke mindst fokus på målgruppen – eleverne skal være i centrum.
➔ Marianne sikrer, at dette også er noteret i kommissoriet.
Styregruppen er også enige med projektgruppen i, at arrangementet kan kortes ned til en time, og at vi skal
sikre, at hvert rul fyldes meget mere op.
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Begrundelser for beslutningen
Styregruppen hæfter sig ved elevernes evaluering, som viser, at deres udbytte er steget markant siden de
fysiske arrangementer, og at eleverne er positive overfor det online format. Desuden viser evalueringen, at
mange elever ”lytter med” i chatten, og at næsten alle af dem får noget ud af det – bl.a. inspiration og svar
på spørgsmål, de ikke selv havde tænkt på, samt oplevelsen af, at de ikke er alene med deres tanker, tvivl
og spørgsmål.
Styregruppen er enige om, at det online format kan noget, som det fysiske ikke kan. Der er fx ingen kø ved
messestandene – eleverne kan bare tilslutte sig en chat og enten lytte med eller skrive sine spørgsmål. Ved
det fysiske kan det være svært (eller umuligt) at nå at tale med dem, man gerne vil møde, da der er mange
mennesker på meget lidt plads.
Desuden er det online mere fleksibelt for eleverne, hvor de kan bevæge sig frit rundt og bl.a. nå at se flere
oplæg end ved det fysiske – og endda genbesøge dem efter arrangementet.
Det online format (hvor alle institutioner deltager alle dage, og skolerne selv kan tilmelde sig, når det passer
dem) giver hver enkelt institution mulighed for at ramme mange flere elever, og det sikrer, at alle elever får
det samme tilbud og præsenteres for de samme uddannelsesinstitutioner.
Styregruppen nævner, at det er vigtigt at huske på, at når skolerne i evalueringen primært ønsker det fysiske
arrangement, ønsker de måske noget, som de reelt ikke får. De ser fordelene i, at eleverne oplever campus,
studiemiljø mv., men reelt ser eleverne blot bygningen og nogle lokaler, og så skal de hjem igen. Der er
sjældent studerende til stede den dag og dermed ingen fornemmelse af studiemiljø, og de ser ikke
laboratorier, værksteder, kantine etc.
Styregruppen bemærker også, at der altid vil være elever, som ikke deltager – uanset format. Dog er der den
fordel ved det online, at de generte/tilbageholdende elever bedre kan komme på banen, da det er lettere for
dem at skrive et anonymt spørgsmål i chatten end at tage kontakt til en vejleder/studerende ved det fysiske
arrangement.
Styregruppen pointerer, at vi skal være klar på at tage snakken med skolerne om, hvorfor det er online. Det
er vigtigt, at de får alle de gode argumenter præsenteret
➔ Marianne laver et skriv til styregruppen med argumenterne for det online inden næste møde i august

Andre opmærksomhedspunkter
Styregruppen lægger vægt på, at vi skal informere både skoler og elever meget bedre om arrangementet og
konceptet. Det skal være meget tydeligt, hvad eleverne får ud af arrangementet (og synes om det online
format), formålet med arrangementet, hvorfor vi gør det online, og hvorfor arrangementet er for 2.g og 1.hf –
progressionen i de forskellige tilbud til eleverne skal visualiseres og tydeliggøres i al materiale til skolerne og
eleverne. Eleverne skal vide, at de kan bruge arrangementet her til at orientere sig bredt – det her er det
første arrangement i en række af forskellige tilbud, hvor de senere kan møde specifikke uddannelser fysisk til
bl.a. Åbent Hus og Studiepraktik. Studievalg Danmark nævner, at vi også kan bruge argumenter fra
forskning i oplevelsesbaseret vejledning.
➔ Marianne og projektgruppen får udarbejdet grafisk materiale med ovenstående budskaber. Dette
sendes til alle skolerne på den anden side af sommerferien. Marianne kan tage fat i Gitte fra
Studievalg Danmark for sparring.
➔ Marianne og projektgruppen opdaterer videomateriale til skolerne og eleverne, hvori ovenstående
også implementeres – og undersøger muligheden for at få det med som en del af arrangementet på
platformen (fx som en del af værtens intro).

Studievalg Danmark nævner, at skolerne efterspørger flere studerende/uddannelser repræsenteret i
chat/oplæg. Dette fremgik også af elevernes evaluering.
➔ Styregruppen tager dette til efterretning og opfordrer alle uddannelsesinstitutioner til at se nærmere
på muligheden for dette.
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Skal arrangementerne opdeles i område-uger igen?
Da de mindre institutioner er ramt af dage, hvor der sker meget lidt i chatten, er det et ønske fra nogle
institutioner, at vi igen opdeler arrangementet i geografiske uger, således at fx alle nordjyske skoler deltager
én uge, de østjyske en anden uge mv. Dog skal alle institutioner fortsat deltage alle dage, men når man ved,
hvilke områder der deltager hvilke uger, kan man som institution selv regulere på aktiviteten/indsatsen i
chatten.
Styregruppen drøftede dette, og projektleder gjorde opmærksom på, at en sådan løsning vil betyde, at vi
igen skal op på fem uger med arrangementer (syv, hvis Sjælland skal med), og at det vil betyde, at hver
skole kun kan vælge mellem to-tre dage fremfor 9-11 dage med arrangementer. Det vil altså blive mindre
fleksibelt for skolerne, og det vil betyde, at alle institutioner skal deltage mange flere dage.
Styregruppen var enige om, at vi holder fast i det nuværende koncept, hvor geografien er blandet. Det giver
en god balance og flow, og det sikrer, at vi får så mange skoler som muligt med – og at det er så fleksibelt
som muligt for dem. Det handler om at give det bedst mulige tilbud til eleverne og skolerne.
Desuden skal vi huske på, at der vil komme mere aktivitet generelt i hvert rul, da de fyldes mere op fremover.

Sjælland inviteres med i projektet
Styregruppen er enige i, at vi skal invitere Sjælland med.
Begrundelser for beslutningen
Det er tydeligt, at eleverne efterspørger flere uddannelser og/eller København, og de sjællandske
institutioner viser interesse i at blive en del af projektet.
Det vil styrke StudieInfo at blive landsdækkende, og selvfølgelig skal alle landets elever have det samme
tilbud for den brede introduktion til uddannelsesmuligheder.
Startgebyr for nye institutioner
Styregruppen mener også, at det skal være udgiftsneutralt for de nuværende deltagende institutioner at få
nye med – derfor er der opbakning til projektgruppens forslag om, at nye institutioner skal betale et
startgebyr for udvikling af messestand på platformen samt projektledertimer. Foruden deltagergebyret, som
alle institutioner skal betale. Kriteriet for at skulle betale et startgebyr er, at det er en ny institution, som ikke
tidligere har været oprettet på platformen.
➔ Marianne undersøger hos Cadpeople, hvad det vil koste at oprette én messestand, så vi får den
mest rimelige pris til startgebyret.
➔ Marianne skriver kriteriet for startgebyr ind i konceptbeskrivelsen.

Styregruppen er også enige i, at vi med en udvidelse af projektet skal ansætte en deltidsprojektleder, som
kan hjælpe med at løfte opgaven.
➔ Lykke (VIA), Annemette (VIA) og Marianne undersøger og drøfter mulighederne for timetal, længde
på ansættelsen mv., og Marianne kontakter styregruppen, når et stillingsopslag er klar.

Andre opmærksomhedspunkter
Styregruppen pointerer, at det skal være tydeligt for de nye institutioner, hvad konceptet er. At det handler
om at give eleverne den brede introduktion og et kendskab til de forskellige sektorer og uddannelsestyper.
Således at de ikke går ind i projektet med forventningen om at øge kendskabet til enkelte uddannelser eller
egen uddannelsesinstitution som sådan. Men at det mere handler om at samarbejde på tværs af sektorer om
at gøre eleverne klogere på de forskellige uddannelsesveje.
➔ Marianne sender al nødvendig info til de sjællandske institutioner, herunder kontaktinfo på projektog styregruppemedlemmer, så de kan kontakte jyske/fynske sektorkolleger for mere info. De
inviteres til at besøge platformen frem til d. 5. juli og bedes give tilsagn om interesse senest d. 10.
august, hvorefter styregruppen mødes for at drøfte processen fremadrettet
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Projektgruppen har nævnt, at Studievalg Danmark potentielt kan gå mere ind i projektet nu, hvor det bliver
landsdækkende – bl.a. ift. at udbrede kendskabet til arrangementet, klæde eleverne på etc. Meldingen fra
Studievalg Danmark er, at det ikke gør nogen forskel. De kan gøre det samme, som de gør nu – de
informerer alle skoler om StudieInfo, lige så vel som de informerer om andre lignende tilbud. De har det altid
med i deres materiale til eleverne, hvor de viser progressionen i tilbud, så eleverne bliver præsenteret for det
flere gange i løbet af deres skolegang. Desuden kan nogle vejledere bruge tid med eleverne på før- og/eller
efterrefleksion ift. StudieInfo. Det er dog forskelligt, da nogle vejledere møder eleverne i efteråret (hvor det
ikke giver mening), og nogle møder eleverne i foråret, hvor det giver bedre mening.
Studievalg Danmark undersøger, om de kan hjælpe med at bidrage med lister over de sjællandske skoler og
evt. kontaktinformationer. Desuden nævner styregruppen, at Marianne med fordel kan kontakte Studiepraktik
ift. at få hjælp til kontaktinformationer på skolerne.
Ovenstående ledte til en snak om, at Studievalg Danmark potentielt kan få samme rolle i sekretariatet, som
det er tilfældet ved Studiepraktik, hvor en vejleder er frikøbt til at hjælpe ind i projektledelsen. Dette er et
ønske fra sektorrepræsentanterne i styregruppen, da der vil være en styrke i, at Studievalg Danmark får en
større rolle i projektet. Men det vil kræve, at Studievalg Danmark søger om det hos ministeriet.
➔ Marianne drøfter dette med projektgruppen – hvordan kan det give mening ift. den ekstra
deltidsprojektleder der skal ansættes? Hvilke opgaver tænker vi, at vedkommende skal løfte? Hvis
aktuelt, sender Marianne en skriftlig anmodning til Studievalg Danmark, som behandler den videre.

Projektgruppen har også nævnt, at der med et landsdækkende arrangement kan være mulighed for at søge
offentlige midler til projektet. Styregruppen mener, at vi sagtens kan undersøge det nærmere, men at vi nok
skal vente lidt med det. Umiddelbart vil det kun være muligt, hvis vi søger nogle helt konkrete projektpenge –
og vi skal huske, at hvis vi søger offentlige midler, skal vi også forberede os på noget indblanding.
➔ Marianne undersøger mulighederne.

Punkt 2. Regnskab og budget
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Marianne præsenterer regnskabet for StudieInfo 2022 samt et foreløbigt budget for 2023.

Referat
Marianne præsenterede det foreløbige regnskab, som forventes afsluttet i løbet af juni. Det ser ud til at gå
nogenlunde op, muligvis med et lille underskud på få hundrede kroner.
➔ Marianne sender regnskabet til godkendelse i styregruppen, når det er afsluttet, og derefter til
underskrift hos Annemette, formand for styregruppen
Marianne præsenterede ligeledes et foreløbigt budget for StudieInfo Online 2023. Det lander på en samlet
pris på 1.122.500 kr., og med et foreløbigt startgebyr på 15.000 kr. pr. ny institution, bliver deltagerprisen
42.283 kr. pr. institution (hvis 10 sjællandske institutioner ønsker at deltage).
Dette justeres, når Marianne kender en præcis pris fra Cadpeople, og når vi ved mere om antal deltagende
institutioner. Det foreløbige budget er medsendt som bilag.
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Punkt 3. Processen fremadrettet
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Marianne præsenterer processen fremadrettet.

Referat
Marianne præsenterede processen samt de foreslåede uger for 2023. Der var ok fra styregruppen.
Processen fremgår af medsendte præsentation fra mødet.
Styregruppen nævner, at vi foruden Danske Gymnasier også skal orientere Danske Erhvervsskoler og gymnasier samt Danske HF og VUC om, at vi nu er landsdækkende. De to ministerier skal også have
besked, og måske kan vi gøre mere for at informere rektorerne på gymnasieskolerne om StudieInfo
generelt?
➔ Marianne udarbejder og sender infomateriale – sendes forbi styregruppen først.

På næste møde i august drøfter styregruppen, hvordan vi bedst muligt får Sjælland med i projektet.
Desuden, om vi på sigt skal udvide projekt- og styregruppen, eller om nogle medlemmer skal udskiftes med
repræsentanter fra Sjælland. Styregruppen vil på dette møde også genbesøge det opdaterede komissorium
og konceptbeskrivelse.

Punkt 4. Eventuelt
Sagsansvarlig:
Marianne Nielsen
Sagsfremstilling
Eventuelt

Referat
Det nævnes, at eVejledning gerne deltager i StudieInfo, hvis vi på sigt oplever et behov for det.
Det nævnes desuden, at det er blevet bemærket ude på skolerne, at nogle elever har været grove i deres
kommentarer i chatten. Der er derfor et ønske om, at det gøres tydeligt overfor institutionerne, at der skal
allokeres ressourcer til at have en moderator på i chatten, så vi fremover kan undgå disse ubehagelige
oplevelser.
Styregruppen berørte også sidste års drøftelse af, om erhvervsuddannelserne skal inviteres med som
deltagende uddannelsesinstitutioner. Sidste år blev det besluttet, at vi inviterer deres elever med som
deltagere, og styregruppen vælger at holde fast i det for nu. Det kommende år vil vi have fokus på at invitere
de sjællandske institutioner og skoler med (og fortsat invitere erhvervsskoleeleverne som deltagere).
Næste år drøfter styregruppen så muligheden for at invitere erhvervsskolerne som deltagende
uddannelsesinstitutioner.
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