16. maj 2012

EA 2015 arbejdsgrupper i 2012

Modeller for partnerskabsaftaler med erhvervsskoler
Formål: Arbejdsgruppen skal udarbejde konkrete forslag til hvordan partnerskabsaftaler/samarbejdsaftaler
og samarbejdsfelter mellem akademierne og erhvervsskolerne kan udformes.
Kommissorium:
Erhvervsskolerne er vigtige samarbejdspartnere for akademierne – bl.a. som faglig sparringspartner og
rekrutteringskanal. Historisk er der tætte bånd mellem erhvervsskoler og akademier og disse bånd skal
bevares og udvikles, så de matcher relationen mellem classic-akademier og erhvervsskoler. Arbejdsgruppen
skal afdække bl.a.:

-

Hvilke modeller findes i dag for samarbejde mellem erhvervsakademier og erhvervsskoler?

-

Hvilke samarbejdsfelter er vigtige? (Hvordan foregår samarbejdet f.eks. vedrørende rekruttering til
såvel EA som AU-uddannelser, hvor er der faglige synergier, samarbejdes der om lærerressourcer,
virksomhedskontakter, praktikpladser, efteruddannelse mv. ?)

Gruppen udarbejder forslag til, hvordan samarbejdet bedst understøttes gennem partnerskabsaftaler og
giver eksempler på, hvordan aftalerne konkret kan udformes.
Gruppen færdiggør deres arbejde inden udgangen af 2012
Formand: Ulla Skaarup, EA Sjælland (usk@easj.dk)
Arbejdsgruppe: Miriam Skjalm Lissner, KEA (misl@kea.dk), Kåre Heide-Ottosen, EA Lillebælt,(kahe@eal.dk)
Kirsten Ringgaard, CBA (kri@knord.dk) Erling Jensen, Dansk Metal, erling@danskmetal.dkTina Voldby,
Tekniq (tvo@tekniq.dk), René van Laer, København Nord (rl@knord.dk)
Styregruppedeltager: Christian Mathiasen, EA Aarhus, (chma@eaaa.dk)
Fra EUD til videregående uddannelser - Kongevejen
Formål: Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg, om hvorledes overgangen fra EUD til
erhvervsakademiernes uddannelser kan styrkes på såvel EA som AU-uddannelsernes områder. Gruppen
deltager endvidere i forberedelsen af Erhvervsakademiernes Dag 2012, hvor oplægget præsenteres og
emnet diskuteres.
Kommissorium:
Med udgangspunkt i den politiske målsætning om at flere med en EUD baggrund skal have en videregående
uddannelse skal arbejdsgruppen

-

Samle og beskrive de hidtidige erfaringer og resultater (dvs. herunder best practices)

-

Stille forslag om fremadrettede indsatser på at styrke tilgangen fra eud til akademiernes uddannelser
(såvel på fuldtid som på deltid – og på både tekniske, merkantile og IT-uddannelser)

-

Beskrive modeller for nuværende og kommende ”kongeveje”

-

Hvor ligger de særlige faglige styrkepositioner for erhvervsakademierne ift rekrutteringen af EUD?

-

Opstilling af forslag til måltal for øget overgang fra EUD til videregående uddannelse frem mod 2020, fx
at der i 2017 er 50 pct flere end i dag med en EUD, som tager en videregående uddannelse

-

Kortfattet beskrivelse af reelle barrierer i lovgivning og øvrigt regelsæt

-

Lave udkast til program, oplægsholdere, sted og finansiering af Erhvervsakademiernes dag d. 13/11
2012.

Gruppen skal i den forbindelse se på de særlige muligheder erhvervsakademierne har via den
erhvervsrettede tilgang som man har fælles med EUD.
Tidsplan:
Maj– arbejdsgruppe nedsættes
Primo august – 1. udkast til styregruppen
Ultimo september – endeligt notat/rapport foreligger
Formand: Steen Kildesgaard, KEA (stek@kea.dk)
Arbejdsgruppe: Martin Grønbech, HK (44MGJ@hk.dk), Asger Rabølle Nielsen, EA Lillebælt (arn@eal.dk),
John Callisen, CBA ( joc@hrs.dk), Lasse Munk Madsen, Aarhus Tech (lmm@aarhustech.dk), Sidse Frich
Tygesen, Dansk Byggeri (sft@danskbyggeri.dk), Birgitte Slot, DI (bisl@di.dk) Svend Solvig, teknisk
landsforbund (sos@tl.dk), Mikael Kaas Andersen, Selandia, (mika@selandia.dk)
Styregruppedeltager: Anders Vind, LO (avi@dlo.dk)
Samarbejdsmodeller med aftagere/erhvervsliv om kompetencebehov og uddannelsesudvikling
Formål: Arbejdsgruppen skal stille konkrete forslag til handlinger, der forbedrer samarbejdet med
erhvervslivet. Arbejdsgruppen tager afsæt i det arbejde der i 2011 blev lavet under EA 2015 samarbejdet
(herunder DEA rapporten)
Kommissorium:
Udgangspunktet er den fælles enighed om at erhvervsakademiernes væsentligste ”brand” er det udviklede
samspil med erhvervsliv.
Arbejdsgruppen afdækker og kommer med forslag til

-

Best practise og hvordan kan det styrkes og udbredes.

-

Hvordan kan modellerne for behovsafdækning i forbindelse med nye uddannelser, som
arbejdsgruppen i 2011 fremlagde, blive konkretiseret og implementeret på akademierne?

-

Hvordan kan samspillet med aftagere med fordel indgå i en institutionsakkreditering?

-

Lokale uddannelsesudvalg

-

Advisory boards
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Gruppen afleverer første udkast til forslag til EA2015 styregruppen primo august og endelig rapport i
forbindelse med årsdagen 13/11-2012
Formand: Michael Boas Pedersen
Arbejdsgruppe: Jørgen Ravnsbæk, KEA, (jra@kea.dk), Bo Steen Larsen, CBA (bsl@brock.dk), Jørgen Bech, EA
Århus (jb@eaaa.dk), Lone Engberg Thomsen, Teknisk Landsforbund (let@tl.dk)
Styregruppedeltager: Jens Mejer Pedersen, EA Lillebælt (jmp@eal.dk)
Erhvervsakademiernes bidrag til innovation og vækstmål
Formål: Arbejdsgruppen skal udarbejde et bud på hvordan erhvervsakademier bidrager – eller især
fremadrettet kan bidrage - til innovation og vækst i DK
Kommissorium:
Med baggrund i regeringens planer om at fremlægge en Innovationsstrategi efteråret 2012 skal
arbejdsgruppen formulere forslag til, hvordan erhvervsakademierne kan sikres en fremtrædende plads i
strategien. Arbejdet skal bl.a. omfatte

-

En afdækning af hvordan akademierne i dag arbejder med innovation, herunder hvordan både de
studerende og erhvervslivet inddrages i arbejdet

-

Hvad er erhvervsakademiernes særlige konkrete bidrag til innovation og vækst – set i forhold til andre
videninstitutioner?

-

Best practise – hvilke aktiviteter virker og hvordan bliver de udbredt til flere akademier?

-

Forslag til nye initiativer og aktiviteter, erhvervsakademisektoren kan iværksætte, fx i samspil med de
nationale videncentre.

Arbejdsgruppen udarbejder dels et notat med beskrivelse af konkrete eksisterende og kommende
initiativer og deres effekt og dels et forslag til kommunikationsplan ift. Uddannelsesministeriet og
Regeringens Innovationsstrategi.
Formand: Henrik Larsen, EA SydVest (hl@easv.dk)
Arbejdsgruppe: Martin Grønbech, HK (44MGJ@hk.dk),Pernille Berg (pebe@kea.dk), KEA, Torben
Lindegaard Hansen, EA Lillebælt (tlh@eal.dk), Kirsten Ringgaard, CBA (kri@knord.dk)
Styregruppedeltager: Anja Trier Wang (atw@di.dk)
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