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Alle erhvervsakademier er nu ”classic”.
Med meldingerne om, at bestyrelserne for Copenhagen Business Academy og EA Kolding har besluttet at etablere institutionen efter en såkaldt ”classic” model, er alle 9 akademier nu organiseret som selvstændige institutioner. Dette giver en styrket tro på, at sektoren også fremadrettet vil
have en placering i den samlede institutionsstruktur for de videregående uddannelser i Danmark.
Erhvervsakademiernes årsdag
Årsdagen bliver holdt den 13. november 2012 hos Dansk Erhverv i Børssalen i København med et
interessentkredsmøde fra kl. 10-12 og et åbent årsmøde fra kl. 13-17. Morten Østergaard åbner
årsmødet, der har temaet ”Kongevejen”, med gode ideer og inspiration til, hvordan flere med en
eud-baggrund kan få en videregående uddannelse på et erhvervsakademi.
Interessentkredsen vil få tilsendt invitation og endeligt program snarest.
EA 2015 input til regeringens innovationsstrategi
Arbejdsgruppen vedrørende akademiernes bidrag til vækst og innovation, under ledelse af Henrik
Larsen fra EA SydVest, har færdiggjort sit input til det arbejde, der pågår med at udarbejde et
samlet regeringsudspil til styrkelse af vækst og innovation i Danmark.
Udspillet har titlen ”fra arbejdsstyrke til innovationsstyrke” og bidrager med flere eksempler på,
hvordan erhvervsakademier og studerende og dimittender herfra kan styrke innovationskraften i
dansk erhvervsliv.
Rapporten kan ses
på: http://www.danskeerhvervsskoler.dk/sektoren/uddannelserne/erhvervsakademiuddannelsern
e/erhvervsakademi-2015/
OECD begejstret for danske erhvervsakademier
OECD roser de danske erhvervsakademier for stærke praksisrettede videregående uddannelser,
der er udviklet i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter og har klare læringsmål for praktik.
Vejledningssystemet og det tætte samspil med deltidsuddannelserne fremhæves også positivt i
rapporten, der netop er offentliggjort.
OECD peger dog også på udviklingsbehov. Erhvervsakademierne skal fastholde deres fokus på det
erhvervsrettede og praksisnære, men samtidig styrke koblingen til den relevante forskning og udvikling på området. Institutionerne skal også udnytte mulighederne for at give flere adgang til uddannelserne på baggrund af en realkompetencevurdering.
OECD anbefaler, at den oprindelige beslutning om, at erhvervsakademierne skal fusioneres ind i
en professionshøjskole, omgøres. Målet om en fusion med professionshøjskolerne skabte stor bekymring hos mange af arbejdsmarkedets parter, bl.a. fordi erhvervsakademiernes tætte tilknytning til erhvervslivet kan risikere at forsvinde. OECD påpeger også, at kulturen på professionshøjskolerne vil dominere erhvervsakademiuddannelserne, hvilket vil være en barriere for den hurtige
respons på arbejdsmarkedets behov, erhvervsakademierne har i dag.
Rapporten konkluderer tillige, at en fusion vil medvirke til, at de teknisk-merkantile uddannelser

akademiseres, idet professionshøjskolerne er langt mere rettet mod universiteterne og academia
end erhvervsakademierne.
Rapporten kan læses her:
http://en.fivu.dk/publications/2012/oecd-review-skills-beyond-school/oecd-review-skills-beyondschool-denmark.pdf
Minister Morten Østergaards pressemeddelelse kan læses her:
http://fivu.dk/nyheder/andet-nyt/2012/det-danske-uddannelsessystem-faar-roser-af-oecd/detdanske-uddannelsessystem-faar-roser-af-oecd
Evalueringsgrundlaget er meldt ud
Uddannelsesministeriet har nu udmeldt grundlaget for evalueringen af erhvervsakademierne.
På http://www.udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=4021 kan man læse det udbudsmateriale, som den kommende evaluering skal baseres på.
Centralt i evalueringsgrundlaget er naturligvis det politiske forlig om etableringen af erhvervsakademierne og de mål og forventninger, der blev opstillet heri.
Det gælder således målsætninger om vækst, udvikling af uddannelser, videns- og udviklingsbasering af uddannelserne, adgangsveje via eud, samarbejde med erhvervsliv og arbejdsmarked samt
samarbejde med professionshøjskoler, universiteter m.fl.
Det er målet, at evalueringen skal gennemføres i perioden november til marts, idet den endelige
rapport skal afleveres til Uddannelsesministeriet i april 2013.
I udbudsmaterialet henvises endvidere til foreliggende materiale, der skal indgå i evalueringen,
bl.a. den nyligt offentliggjorte rapport fra OECD.
Sekretariatsbetjening af EA2015-initiativet
EA2015-initiativet betjenes af EA Lillebælt. Kontaktperson er direktionssekretær Anne Skovby
(ask@eal.dk). Henvendelser vedr. EA15-hjemmesiden skal ske til webmaster Line Skøttegaard
Simonsen (lisi@eal.dk).

