
 

 

 

 
Dagsorden til møde nr. 33 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus  
 

Tidspunkt og sted: 30. september 2015, kl. 16.00-18.00, Hasselager Alle 8 
 
 

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 32, 16. juni 2015 
 

2. Fremlæggelse af halvårsregnskab og forecast for 2015 
 
Bilag 2.1 Halvårsregnskab  

Bilag 2.2 Forecast for 2015 

Bilag 2.3 Bemærkninger til halvårsregnskab og forecast 2015 

 

Indstilling: Halvårsregnskab og forecast godkendes. 

3.  Akademiets fremtidige fysiske rammer (lukket punkt) 
 

4.  Update Strategi 2018 

Bestyrelsen drøftede Strategi 2018 på mødet i juni 2015. Ledelsen har arbejdet videre med at 

formulere initiativer inden for de enkelte strategiske temaer. Arbejdet er imidlertid blevet 

”forstyrret” en del af ministeriets udmeldinger om ændringer af de økonomiske rammevilkår.  

Da økonomien i stor udstrækning bestemmer ambitionsniveauet for de strategiske temaer, vil 

mål og initiativer inden for de strategiske temaer først blive formuleret, når de økonomiske 

rammebetingelser for de kommende år er kendte. 

 

Økonomi og effektiviseringer er således blevet et væsentligt omverdensvilkår for Strategi 

2018. 

 

Bilag 4.1: Taksreduktioner og konsekvenserne for akademiets indtægter  

 

Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Strategi 2018 forelægges som 

tidligere besluttet på bestyrelsesmødet i december 2015.  

5. Nye deltidsuddannelser  
I forbindelse med VEU-aftalen om en styrkelse af efteruddannelserne på akademiniveau på 
det tekniske område, er der i efteråret 2014 igangsat en større undersøgelse af 
uddannelsesudbud og uddannelsesefterspørgsel på efteruddannelsesområdet. Undersøgelsen 
var færdig i december 2014. På grundlag af undersøgelsen blev der igangsat et udviklings-
arbejde, hvor akademierne og arbejdsmarkedets parter deltager. Dette udviklingsarbejde har 
peget på forslag til nye uddannelsesudbud på efteruddannelsesområdet.  
 
Akademiet har i denne forbindelse i juni søgt om prækvalifikation af AU i automation og vil i 
efteråret søge prækvalifikation af følgende deltidsuddannelser: 
 

 AU i miljøteknologi 

 AU i el-installation 

 Diplom i e-konceptudvikling 

 AU i oplevelsesøkonomi 
 



 

 

 

Uddannelserne i automation og el-installation gennemføres i samarbejde med Aarhus 
Maskinmesterskole. 
 
Indstilling: Bestyrelsen godkender, at der søges om godkendelse af ovennævnte uddannelser. 

6. Orientering om søgning og optag 
 
Rektor giver på mødet en orientering om søgning og optag i august 2015. 
 
Indstilling: Orienteringen tages til efterretning. 

7. Orienteringer og meddelelser 
 
Bilag 7.1 Samarbejdsaftale mellem Aarhus Maskinmesterskole og Erhvervsakademi Aarhus 
 

8. Eventuelt 
 

 
22. september 2015 
Christian Mathiasen  


