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n, KL
Jacob Sloth Petersen
Christian
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Peter bød vvelkommen til
t mødet og takkede for de møder, der har værett mellem dett nye forman
ndskab i
Danske Erhvvervsakadem
mier og de en
nkelte organ isationer. Haan bød velko
ommen til to nye medlem
mmer. Met‐
te Fjord Sørrensen fra Daansk Erhvervv har afløst N
Niels Milling – både som medlem af U
Udviklingsråd
det og for‐
mandskabeet. Ravi Sejlin
ng fra Finansssektorens Arrbejdsgiverfo
orening har afløst
a
Michaeel Boas.

1. Godk
kendelse af
a dagsord
den
Dagsordeneen blev godkkendt.

2. Godk
kendelse af
a referat
Peter komm
menterede, at
a der i refera
atet fra auguust står, at Udviklingsrådet ville blive inddraget i arbejdet
a
med strateggien. Det er ikke
i
sket. Peter har som ny formand ikke været opmærksom
o
på det, og desuden
d
fyldte dimensioneringen
n meget det meste af eftteråret. Pete
er pointerede
e, at der er sttor vilje i sekktoren til at
nem Udviklingsrådet og bbeklagede meget, at det ikke var skett. Alle typer kommenta‐
k
inddrage paarterne genn
rer til strateegien er derffor vigtige – både
b
til de e nkelte must win battles, indsatser, m
men også ove
erordnede
kommentarrer til strateggien. Derudo
over var der iikke kommen
ntarer til de to referater..
Referatet frra 18. augustt 2014 blev godkendt.
g
Referatet frra 23. oktobeer 2014 blev godkendt.
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3. Danske Erhvervsakademiers strategi
Under punktet deltog MWB‐ejerne: Pernille Berg (KEA), Ingo Østerskov (KEA), Ole Gram‐Olesen (Cphbusi‐
ness), Lis Randa (Dania), Jens Mejer‐Pedersen (Erhvervsakademiet Lillebælt).
Peter redegjorde for, at strategiens 5 strategiske emner er valgt ud fra, dels hvad sektoren mener bedst
eller kun kan løftes i fællesskab, dels hvad der kunne skabes enighed om på tværs. Der vil være andre vigti‐
ge strategiske emner, men de skal løftes af de enkelte erhvervsakademier. De fem MWB blev derefter præ‐
senteret og diskuteret.
Overordnede kommentarer til strategien
Rasmus fremførte, at der er for lidt fokus på kvalitet i strategien, ligesom kernefortællingen kunne være
mere skarp og offensiv. Det kunne fremgå tydeligt, at erhvervsakademierne i høj grad leverer det, der er
brug for og efterspørges politisk, nemlig privatrettede uddannelser af høj kvalitet og med en tæt praksis‐
kobling. Der var opbakning til synspunkterne blandt de øvrige medlemmer, og Mette tilføjede, at det ville
være fint at gøre tydeligt opmærksom på, at det er den første fælles strategi i den videregående uddannel‐
sessektor. Peter, Johanne og Niels var enige i at disse punkter med fordel kunne tydeliggøres. De ville tage
det med og sørge for at det vil bliver inddraget i formuleringen af indsatser i strategien og i det videre ar‐
bejde med strategien.
Anvendt forskning og udvikling
KEA er ejer af dette MWB, og det er organiseret på tværs af alle erhvervsakademierne i netværket for
forskning og udvikling. Der arbejdes med begrebet anvendt og/eller praksisnær forskning, da aktiviteterne
skal have et anvendelsesperspektiv. Det er desuden vigtigt at vise værdien af aktiviteterne og derigennem
på sigt rejse flere midler. Der er 5 succeskriterier og et første bud på indsatser.
Angående succeskriteriet om at involvere studerende, omfatter det ikke nødvendigvis alle studerende. De
skal involveres på en smart måde, så det er overkommeligt og bibringer dem kompetencer, der ruster dem
bedre til erhvervslivet. Martin Liebing nævnte, at der er gode eksempler fra professionshøjskolerne på,
hvordan de inddrager studerende i forsknings‐ og udviklingsaktiviteterne.
Udviklingsrådet diskuterede, at et væsentligt succeskriterium for anvendt forskning og udvikling må være at
styrke kvaliteten af uddannelserne. Det blev desuden diskuteret, at erhvervsakademierne ikke kan løfte en
forskningsforpligtigelse med de midler, der stilles til rådighed, og at det kunne være en mulighed at samar‐
bejde med professionshøjskolerne.
Synlighed
Dette MWB ejes af Cphbusiness og har tre succeskriterier. Kernefortællingen spiller en væsentlig rolle. Der
arbejdes med kontrolleret og ikke kontrolleret kommunikation, hvor den sidste i høj grad finder sted på de
sociale medier. De individuelle erhvervsakademiers arbejde med at markedsføre uddannelserne afløses
ikke af strategiens indsatser.
Også i forhold til dette MWB mente Udviklingsrådet, at kvalitet er en væsentlig parameter. Det skal kom‐
munikeres, at der er kvalitet i uddannelserne, og at der er gode jobmuligheder. Der var forslag om, at kend‐
skabsanalysen også kommer til at omfatte de enkelte uddannelser. Generelt var der ønske om større fokus
på uddannelserne og jobmuligheder i dette MWB. Der blev også efterlyst en kobling til uddannelsesvejled‐
ningen og samarbejde om brobygning med ungdomsuddannelserne. Navngivning blev også drøftet, både
navnet erhvervsakademi, men også uddannelsernes betegnelse.
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Målgruppen for det fælles strategiske arbejde med synlighed blev diskuteret, og det blev nævnt af Niels, at
synligheden også er rettet mod virksomheder, da aftagerne skal vide, at erhvervsakademierne er ligeværdi‐
ge samarbejdspartnere.

Internationalisering
MWB’et ejes af Erhvervsakademi Dania, og der blev redegjort for, at udfordringen med internationalisering
er, at alle erhvervsakademierne allerede arbejder med området. Det er derfor kunsten at finde ud af, hvor
man kan samarbejde om området. En række aktiviteter foregår på de enkelte akademier, men bidrager til
sektorens internationalisering. Uddannelseseksport er med som mulig indsats, men der er en række barrie‐
rer i form af regelsættet på området, og at det kræver store investeringer.
Udviklingsrådet ønskede større fokus på, hvordan internationalisering bidrager til kvalitet i uddannelserne,
og hvordan kvaliteten af praktik i udlandet sikres. Der var en diskussion af uddannelseseksport, og at det i
givet fald ikke må trække midler fra de ordinære uddannelsesaktiviteter. Opbygning af uddannelseseksport
vil kræve en politisk prioritering og investering.
Mette spurgte, om erhvervsakademierne har overvejet at bruge internationale samarbejdspartnere til at
undervise på engelsk online. Det kunne desuden fungere som inspiration i forhold til at vække interesse for
udlandsophold.

Efter‐ og videreuddannelse
Dette MWB ejes af Erhvervsakademiet Lillebælt i tæt samarbejde med KEA. Området fylder ikke meget
volumenmæssigt, men er utroligt vigtigt politisk. I første omgang vil der blive fokuseret på analysen fra
Teknologisk Institut, og den vil blive testet blandt efteruddannelsescheferne for at høre deres vurdering af,
om det er de rigtige barrierer, der er beskrevet.
Der har været afholdt en workshop om indsatserne. Nogle skal have flere projektgrupper, for eksempel
udvikling af nye uddannelsestilbud, der kræver faglig dybdeviden. Der skal gerne være en aktivitetsstigning
i 2015, og der er en ambition om, at tilmeldingsportalen skal køre fra sommeren 2015. Jens ønskede Udvik‐
lingsrådets opbakning til, at VEU‐referencegruppen fungerer som styregruppe for indsatsen.
Det blev diskuteret, at ministeriet ønsker en evaluering i 2016 af de ekstra midler til efter‐ og videreuddan‐
nelse af faglærte, da det nok vil være for tidligt at se effekten af de nye udbud.
Der blev spurgt til nedsættelsen af deltagerbetalingen som følge af øget taxameter på udvalgte deltidskur‐
ser. Efter aftale med ministeriet er erhvervsakademierne ved at indsamle data om prisnedsættelsen, og
Niels lovede, at Udviklingsrådet bliver orienteret, når der er meldt ind og har været dialog med ministeriet
om det.
Rasmus fremførte, at det burde fremgå, at efter‐ og videreuddannelse er en vigtig del af DNA’et, og at det
er et ekstremt vigtigt projekt for erhvervsakademierne og en del af institutionernes eksistensberettigelse.
Ønsket om en mere offensiv strategi på dette område blev uddybet af Martin L, der også ser VEU som en
mulighed for at udvikle samarbejdet mellem institutionerne, parterne og ministeriet, og ville derfor ønske,
at det havde fremgået tydeligt af strategien, at man i sektoren ønsker trepartssamarbejdet og havde be‐
skrevet parternes rolle. Temaet trækker også tråde til den del af DNA’et, der handle rom at være tæt på
aftagerne.
Prisforskelle på kurserne blev taget op, og der er ønske om, at årsagerne til prisforskellene fremgår tydeligt.
For eksempel gives der ikke tilskud til kurser for ledige, hvorfor deltagerbetalingen er højere.
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Samordning af uddannelser/regionalt uddannelsesudbud
Niels redegjorde for dette MBW. Det har været diskuteret i rektorkollegiet, om det skulle være samordning
af uddannelser eller regional uddannelsesdækning. Det er et svært emne at beskæftige sig med som sektor,
da det sætter hensynet til sektoren op mod hensynet til den enkelte institution. Dertil kommer stærke regi‐
onal‐ og lokalpolitiske interesser.
Der er en ny bekendtgørelse, på vej der tilgodeser muligheden for, at studerende ikke har ret til at færdig‐
gøre en uddannelse, hvor man starter den. Det giver større fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge uddan‐
nelser og udbyde flere specialiseringer. Der er allerede en del dialog mellem enkelte akademier om mulig‐
hederne for et frugtbart samarbejde, og der er åbenhed i rektorkollegiet om ansøgninger om nye udbud.
Det væsentlige er, at erhvervsakademierne kan levere uddannelser med høj kvalitet og stærke miljøer, hvil‐
ket institutionsakkreditering aktualiserer yderligere.
Mette efterspurgte en analyse af ens udbud på tværs af landet for at synliggøre, hvor der eventuelt mang‐
ler udbud. Martin G. spurgte til den videre proces, da åbenhed om ansøgninger et aspekt, men de væsent‐
lige er, hvordan rammer man rigtigt med nye udbud. Peter svarede, at det blandt andet skal drøftes på
bestyrelsesmødet om 8 dage.
Tina rejste problemstillingen, at der i prækvalifikationen er en tendens til ar afvise ansøgninger om nye
udbud, hvis der er lille søgning på andre institutioner, hvilket ikke er ensbetydende med, at der ikke er be‐
hov for uddannelsen et andet sted. Der blev efterlyst samarbejde med maskinmesterskolerne, og Johanne
redegjorde for, at det har været svært, men at er initiativer i gang, for eksempel et samarbejde om mar‐
kedsføring af tekniske uddannelser og i samarbejdet om VEU.
Opsamling
Peter konkluderede, at der var kommet mange konstruktive kommentarer, som MWB‐ejerne vil tage med i
det videre arbejde med at definere succeskriterier og indsatsområder. Vi har taget til os, at strategien bur‐
de have været mere offensiv, beskrive sektorens DNA og have et større fokus på uddannelsernes kvalitet og
relevans. Disse input vil også blive brugt i det videre arbejde med strategien.

4. Dimensionering
Peter redegjorde for processen, hvor flere erhvervsakademier har fået mindsket dimensioneringen, da den
truede uddannelser og/eller campusser med lukning. Der kommer en evaluering af dimensioneringen i
2018, og Niels mener, at det ikke er realistisk, at modellen bliver væsentligt ændret før da.
Mette kommenterede, at det ville være fint at lave en analyse af, om ansøgerne faktisk vælger andre ud‐
dannelser som intenderet. DE og DI går ikke ind for at ændre dimensioneringen nu, da de grundlæggende
mener at det er fornuftigt. De er nervøse for at en modeldrøftelse resulterer i at dimensioneringen falder
på gulvet eller også bliver ændret på uhensigtsmæssige områder. Der er dog villighed til på rette tidspunkt
at se på, om modellen kan justeres, så den i højere grad imødegår eventuelle flaskehalse på arbejdsmarke‐
det eller andre uhensigtsmæssigheder, man er positive overfor en decentral model jvf sektorens holdnings‐
papir. HK ønsker yderligere stramninger i dimensioneringen.

5. Kvalitetsudvalgets rapport
Peter fortalte, at rapporten skal diskuteres på det kommende bestyrelsesmøde og vil gerne have Udvik‐
lingsrådets betragtninger inden da.
Mette lagde ud med, at det er vigtigt at få set på undervisernes kompetencer, og om undervisning bliver
anerkendt. Martin G. kommenterede, at rapporten ikke beskæftiger sig med efter‐ og videreuddannelses‐
området eller praktik, og at erhvervsakademisektoren ikke nyder megen opmærksomhed i rapporterne.
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Dog kan erhvervsretning af bacheloruddannelser og ophævelse/forlængelse af retskravet få stor betydning
for sektoren. Sektorens stærkeste brand er praksis og relevans, og det skal vi kunne dokumentere. Derfor
er det vigtigt at tage en grundlæggende diskussion af og dokumentere kvaliteten af praktikken. Hvis andre
sektorer kan tilbyde noget tilsvarende i en bedre form, vil parterne rette sig mod dem. For eksempel vil en
udvikling af HA‐uddannelserne nemt kunne konkurrere med erhvervsakademiernes uddannelser.
Niels nævnte, at der arbejdes med studieintensitet og praktik, og at bedømmelse af praktikken med karak‐
ter blandt andet er med til at styrke kvaliteten. I den forbindelse blev uddannelse af praktikvejledere taget
op, og her har erhvervsakademierne ikke de samme muligheder som professionshøjskolerne. Martin L.
supplerede med, at praksisnærheden skal være kernen i praktikken, og at der nogle steder er gode erfarin‐
ger med at lave netværk for praktikvejledere/værter. Tina nævnte, at praktikken både er med til at sikre job
til dimittenderne, men det er også en mulighed for at profilere (nye) uddannelser.
Peter samlede op med, at vi skal huske vores DNA – praksisnærheden. Det er en stor styrke uanset konkur‐
rence fra andre typer institutioner. Det er vigtigt, at de studerende og aftagerne oplever praksisnærheden.

6. Opvarmning til næste møde
Formandskabet ønsker at have et tema på møderne. Aktuelle emner tages op efter behov. Temaet for næ‐
ste møde er relevans, og Udviklingsrådet havde mulighed for at komme med input til indhold og mødema‐
teriale. Det blev diskuteret, hvilket statistisk materiale der er til rådighed, og hvad der kunne være relevant
for næste møde. Peter efterlyste muligheden for at gå sammen om nogle undersøgelser, hvis de kræver
særkørsler, da sekretariatet har begrænsede ressourcer til rådighed. Der blev nikket til, at man kunne gen‐
nemføre undersøgelser i fællesskab. Niels påpegede, at det også er vigtigt at se fremad og være udviklings‐
orienteret frem for hovedsageligt at behandle historiske data. Den tidligere udsendte liste over tilgængeligt
data udsendes med referatet.

7. Eventuelt
Ingen kommentarer.
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