Referat fra EA2015 telefon-styregruppemøde 22/11-12
Deltagere:
Anja Trier Wang
Anders Vind
Christian Mathiesen
Johanne Gregersen
Henrik Salée
Jens Mejer

1. Gennemførelse af Erhvervsakademiernes Årsdag
Erhvervsakademiernes årsdag gennemføres som oprindeligt planlagt med fokus på "kongevejen" og indeholder samtidig et interessentkredsmøde og en markering af etablering af ny fælles forening.
Anders og KEA står fortsat for programmet indholdsmæssigt, og JMP/Anne Skovby for det praktiske arrangement.
Anders vender tilbage med dato for afvikling af arrangementet, herunder afklaring med Morten Østergaards kalender.
Fremadrettet forventes det, at Danske Erhvervsakademier vil være den naturlige arrangør af ”Erhvervsakademiernes Årsdag”.
JMP/Anne Skovby tager kontakt til Dansk Erhverv i forhold til at huse arrangementet.
2. Gennemførelse af seminar om efteruddannelse
Der gennemføres et seminar, som foreslået af Anders og Christian, med fokus på at drøfte samarbejdet
med erhvervslivet/arbejdsmarkedets parter om efter- og videreuddannelse samt at drøfte, hvordan der kan
etableres tilbud på områder, hvor der i dag er udækkede kompetencebehov.
Seminaret henvender sig til centrale uddannelsespolitiske aktører, herunder EA2015 kredsen, medlemmer i
de nedsatte fællesudvalg samt repræsentanter fra ministeriet.
EA Aarhus står for det praktiske arrangement, der er planlagt til den 23/1-2013.
3. Opsamling på arbejdsgrupperne
De fire arbejdsgrupper, der blev nedsat efter EA2015 mødet i Kolding i maj 2012, har nu færdiggjort deres
arbejde.
Arbejdsgruppen om akademiernes bidrag til vækst og innovation, under ledelse af Henrik Larsen fra EASV,
har indsendt bidrag til Uddannelsesministeriet, med henblik på at give input til formuleringen af regeringens strategi på området.
Arbejdsgruppen om ”Kongevejen”, under ledelse af Steen Kildesgaard fra KEA, har leveret en rapport med
anbefalinger til konkrete initiativer.
Arbejdsgruppen om samarbejdsrelationer mellem erhvervsskoler og erhvervsakademier, under ledelse af

Ulla Skaarup, EASJ, har ligeledes afleveret en rapport med en række konkrete anbefalinger til, hvordan
samarbejdet kan styrkes.
Arbejdsgruppen om struktur og opgaver for rådgivende udvalg omkring uddannelser og akademier, under
ledelse af Michael Boas, FA, afleverer deres anbefalinger efter deres møde 27/11-12.
EA2015 styregruppen drøfter rapporter og anbefalinger fra de fire arbejdsgrupper på det kommende styregruppemøde.
Styregruppen kvitterer for det store arbejde, der er leveret af arbejdsgrupperne.
4. Gennemførelse af et EA2015 styregruppemøde
JMP udsender en doodle-invitation til næste EA2015 styregruppemøde primo januar.

