EA2015 Nyhedsbrev
Nr. 1. Marts 2011
Tilslutning til EA2015-handlingsplanen
På initiativ af DI/LO har der været afholdt foreløbig to møder om erhvervsakademiernes fremtid (den 1.
november 2010 og 12. januar 2011), og der er nu tilslutning til EA2015-handlingsplanen fra Dansk Erhverv,
Tekniq, Finanssektorens Arbejdsgivere og Dansk Byggeri. Desuden har SALA (Sammenslutningen af
Landbrugets arbejdsgivere) netop meddelt, at de også tilslutter sig handlingsplanen.
Styregruppe for EA2015
Der er nedsat en styregruppe, som skal stå for implementering af EA2015-handlingsplanen.
Styregruppen består af følgende medlemmer:
·
·
·

2 bestyrelsesformænd: Henrik Salée (KEA) og Johanne Gregersen (EA SydVest)
2 rektorer: Christian Mathiasen (EA Aarhus) og Jens Mejer Pedersen (EA Lillebælt)
2 repræsentanter for organisationerne. Anja Trier Wang (DI) og Anders Vind (LO)

Styregruppen har indtil videre holdt to møder henholdsvis den 7. februar og 7. marts 2011. Styregruppen
betjenes af DE-L (ved Charlotte Lundsgaard). Desuden stilles ad hoc-ressourcer til rådighed fra
erhvervsakademierne. Næste møde i styregruppen er planlagt til den 13. april 2011.
Opfølgning på EA2015-handlingsplanen
EA2015-styregruppen arbejder med en plan for opfølgning på handlingsplanen. Opfølgningsplanen består
af en række konkrete forslag, der skal styrke og synliggøre erhvervsakademisektorens fremdrift på de
kriterier, der vil ligge til grund for den kommende evaluering. Desuden foreslås modeller for samarbejde på
tværs af akademierne om videncenter- og udviklingsopgaver. Modellerne bygger på det princip, at
akademierne går sammen om etablering af videncentre, som kan sikre den udviklingsbasering, der kræves i
akkrediteringen af vores uddannelser. Modeller for samarbejdet, herunder finansiering og organisering, vil
blive drøftet i erhvervsakademiernes rektorkollegium og derefter fremlagt og drøftet på et kommende
ejerkredsmøde.
EA2015-hjemmeside på vej
Med henblik på synliggørelse af erhvervsakademiernes fremdrift over for politikere og øvrige interessenter
vil EA2015-styregruppen etablere en virtuel arbejds-/infoplatform. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere
en løsning, som retter sig mod interessentkredsen bestående af politikere, arbejdsmarkedets parter,
erhvervsakademier, erhvervsskoler m.fl.
Næste møde i erhvervsakademiernes ejerkreds
Næste møde i erhvervsakademiernes ejerkreds afholdes tirsdag den 26. april 2011, kl. 13-16 på
Erhvervsakademi Lillebælt.
Opfølgningsplanen omtalt ovenfor vil blive omdrejningspunktet for mødet med henblik på at dokumentere
fremdrift i EA2015-processen.
Workshops på DE-L’s årsmøde den 4. -5. maj 2011
Danske Erhvervsskoler – Lederne holder årsmøde den 4. – 5. maj 2011 på Hotel Comwell i Kolding. På
årsmødet planlægges følgende to sessioner målrettet erhvervsakademierne:
·
·

Status på EA2015-initiativet (onsdag den 4. maj 2011, kl. 15.00-16.15)
Praksisbaseret undervisning (onsdag den 4. maj 2011, kl. 16.45-18.00)

OECD’s review og evalueringen i 2013
Det er besluttet, at Danmark skal deltage i OECD’s initiativ ”Skills beyond school”, som sætter fokus på
post-secondary vocational programmes og post-secondary vocational institutions. I dansk sammenhæng er
der tale om erhvervsakademi- og professionshøjskoleområdets uddannelser. Projektet vil beskæftige sig
med de udfordringer, som følger af udviklingen af denne uddannelsessektor: Er der den rette balance
mellem de erhvervsrettede programmer og institutioner på den ene side og de akademiske på den anden?
Har programmerne den fornødne kvalitet? Og er der tilstrækkeligt stærke relationer mellem
uddannelsesinstitutionerne og omverden til at sikre, at arbejdsmarkedets behov tilgodeses? Det må
forventes, at initiativet vil få væsentlig indflydelse på evalueringen af erhvervsakademierne i 2013-2015, og
EA2015-styregruppen vil derfor følge arbejdet tæt.

European University-Business Forum
Erhvervsakademisektoren har interesse i at synliggøre EA2015-processen, som nu er blevet igangsat på
tværs af institutionerne og erhvervslivet. Det gælder ikke mindst i forhold til EU-Kommissionen og den
kommende meddelelse fra Kommissionen om ”Modernisation of higher education”. I den forbindelse er
det aktuelt at fremhæve næste European University-Business Forum, som afholdes den 22.-23. marts
2011 i Bruxelles. På konferencen vil man forsøge at identificere, hvordan et tættere og bedre
samarbejde mellem videregående uddannelser og arbejdsmarkedet kan understøtte Europas
vækststrategi, hvilket vil fungere som input til ”Modernisation of higher education”. Der henvises til
Roadmap to modernisation of Higher Education på:
http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2011_eac_004_higher_education_en.pdf
European University-Business Forum er åbent for deltagelse for alle erhvervsakademier, og er en
glimrende mulighed for at få indsigt i den aktuelle EU-diskussion om videregående uddannelse samt få
kontakter til andre videregående uddannelsesinstitutioner i EU. På konferencen vil der bl.a. være oplæg om
arbejdet med innovation og iværksætteri på Copenhagen Business Academy (CBA).
Nyhedsbrevets kadence
Nyhedsbrevet udsendes ikke med en fast kadence. Udsendelse af nyhedsbrevet afhænger af den aktuelle
udvikling i EA2015-initiativet.
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