Referat fra EA2015 styregruppemøde den 28. august 2012
Deltagere:
Anja Trier Wang
Anders Vind
Christian Mathiasen
Johanne Gregersen
Jens Mejer
Afbud:
Henrik Salée

Dagsorden:
1. Status på den institutionelle situation v/alle
2. Opsamling og status på fremdrift i de igangsatte arbejdsgrupper v/Jens
3. Planlægning af erhvervsakademiernes årsdag v/Anders
4. Drøftelse af fremdrift i forhold til etablering af selvstændig forening v/alle
5. Orientering om sommeroptaget og pressearbejdet i forbindelse hermed v/Christian
6. Orientering om fremdrift i etablering af videncentre v/Jens
7. Evt.
Ad 1)
Der er nu indgået aftaler om overgang til classic-konstruktion på alle 9 akademier. Kolding og CBA
overgår pr. 1/1-12 rent udspaltningsmæssigt og fra 1/8-12 rent driftsmæssigt.
Der er forlydender om, at den kommende OECD rapport, som evaluerer de professionsrettede uddannelser i Danmark, vil fremkomme med anbefalinger af, at man genovervejer de udfaldsmuligheder, der fremgår af det nuværende lovgrundlag for erhvervsakademierne. Endvidere fremhæves
akademiernes stærke relation til erhvervsliv og organisationer i rapporten.
Det forventes, at Uddannelsesministeriet vil igangsætte evalueringen af erhvervsakademierne ultimo 2012 og med sigte på, at denne er færdiggjort inden udgangen af april 2013. Det vides endnu
ikke, hvornår grundlaget udmeldes, eller hvem der får opgaven med evalueringen.
Ad 2)
Fremdrift og status i arbejdsgrupperne er indskrevet i bilag 1. Arbejdsgruppen vedrørende innovation og vækst har afleveret udkast til endelig rapport, som vedhæftes referatet. Der bedes om
kommentarer til dette udkast snarest muligt, og senest 4/9, hvorefter rapporten vil blive sendt til
uddannelsesministeriet som inspiration til udformning af regeringens innovation og vækst-strategi, som forventes udmeldt ultimo oktober.

Ad 3)
Anders Vind og Steen Kildesgaard fra arbejdsgruppen om ”Kongevejen” har ansvaret for programmet til erhvervsakademiernes årsdag den 13/11-12. Dagen holdes i Dansk Erhvervs lokaler i Børsen.
Der vil blive opkrævet en deltagerbetaling for forplejningen. EA Lillebælt står for det praktiske arrangement.
EA2015 kredsen inviteres til møde fra kl. 10-12, og det åbne program ligger fra kl. 13-17.
Udover EA2015 kredsen inviteres medarbejdere fra de to ministerier, fra akademierne og fra Danske Erhvervsskoler til arrangementet. Styregruppen fremsender eventuelle yderligere ønsker til invitationslisten.
Ad 4)
Bestyrelsesformænd og parterne i EA2015 styregruppen gav udtryk for en vis ærgrelse over forløbet siden sidste medlemsmøde i forhold til spørgsmålet om fremtidig foreningsstruktur. På baggrund heraf tager Johanne og Henrik kontakt til øvrige bestyrelsesformænd for at drøfte det videre forløb.
Ad 5)
Sommeroptaget har været helt overvældende på erhvervsakademierne, og der har været en rigtig
flot pressedækning heraf.
EA Århus påtog sig at få indsamlet ansøgertal pr. 5/7 og 31/7 fra alle akademier samt at få udformet pressemeddelelser, der kan anvendes landsdækkende og lokalt.
Uddannelsesministeriet har været meget omhyggelige med at få dækket også erhvervsakademiernes optag, hvilket også har lettet adgangen til at få anbragt redaktionelt stof i medierne.
Herudover har initiativet fra blandt andre Sidse Thygesen og Michael Boas til at få bragt artikler i
landsdækkende og lokale medier om erhvervsakademiernes resultater båret frugt.
Ad 6)
Christian Mathiesen havde udsendt en opdateret udgave af ”de 10 skarpe” forud for mødet.
Notatet blev gennemgået, og det blev besluttet at søge at få uddybet og specificeret en række af
tabellerne.
Det gælder især tabeller, hvor der er tilgængelige data på uddannelses og/eller akademiniveau,
således at resultaterne kan bruges til benchmark og tværgående læring.
Notatet suppleres med beskæftigelsestal, indhentet af Danmarks Statistik, samt supplerende tal
for adgangsgrundlag, gerne på såvel uddannelses- som akademiniveau.

Der søges indsamlet tal på størrelsen af de faglige miljøer (via KOT) samt økonomiske nøgletal, fx i
form af antal årsværk på administration, ledelse og undervisning.
Der søges indhentet data på virksomhedernes tilfredshed med praktikophold.
Ad 7)
Oversigten over videncentre fremgår også af ovenstående notat om de 10 skarpe.
Der er nu 4 videncentre i drift. Det gælder Finansområdet (EA Lillebælt), Oplevelsesøkonomi og
Turisme (Dania), Innovation og Iværksætteri (EA SydVest) og Ledelse (EA Århus).
På vej er Teknologisk Innovation/Velfærd (EA Lillebælt) og Materialecenter, Center for Responsible
Design og Videncenter 3.0, alle tre forankret i KEA.
Ad 8)
JMP sørger for en doodle-afstemning af nyt møde i EA2015 styregruppen primo november.

