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Dagsorden til møde nr. 60 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus  

 

 

Tidspunkt og sted: 30. september 2021, kl. 13.00-14.45, Sønderhøj 30, lokale AS.02 

 

 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 59, 16. juni 2021 

 

2. Halvårsregnskab og forecast for 2021 

 

Bilag 2.1 Bestyrelsesrapport Halvårsregnskab 1. halvår 2021 

Bilag 2.2 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast for 2021 

 

Indstilling: Halvårsregnskabet godkendes  

 

3.  Politiske aftaler vedr. reduktion af internationale uddannelser fra 2022 samt 

reduktion/udflytning af uddannelser frem mod 2030 

  

Der er indgået politisk aftale om omfattende reduktion af engelsksprogede 

uddannelser mhp. at reducere udgifterne til SU til vandrende arbejdstagere i EU. 

Sideløbende er der indgået aftale om en række initiativer til at flytte 

uddannelsespladser fra de fire store byer til resten af landet. 

Rektor orienterer om konsekvenserne for Erhvervsakademi Aarhus, om 

handlingsrummet og om forslag til bestyrelsens inddragelse i processen. Derefter 

tager bestyrelsen en indledende drøftelse af præmisserne for den plan for 

udflytning/reduktion, som skal indsendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet 

inden nytår.  

 

Bilag 3.1 Brev til institutionerne om implementering af aftale om reduktion af 

engelsksprogede uddannelser 

Bilag 3.2 Udmeldebrev til de videregående uddannelsesinstitutioner om politisk aftale 

om flere og bedre uddannelsesmuligheder i Danmark 

 

Indstilling: Præsentationen tages til efterretning og bestyrelsens drøfter 

konsekvenserne. 

 

4.  Strategisk rammekontrakt for akademiet 

Formand og rektor giver en orienterende status på den strategiske rammekontrakt 

efter det andet forhandlingsmøde med ministeriet 24. september. 

 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

5.  Mødeplan 2022 

 

Bilag 5.1 Udkast til mødeplan 2022 

 

Indstilling: Mødeplanen godkendes 

 

6. Orientering 

• Akkrediteringsinstitutionens endelige indstilling vedr. institutionsakkreditering 

af Erhvervsakademi Aarhus 

• Orientering om sommerens optag af studerende 

• Status på salget af Hasselager Allé og bygning af en ny enhed på Sønderhøj 

• Nominering af bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus til Årets offentlige 

bestyrelsespris   

 



 

2/2 

 

Indstilling: Orienteringerne tages til efterretning.  

 

7. Meddelelser og eventuelt 

 

 

23. september 2021 

 

Anne Storm Rasmussen 

 

 

  


