Dagsorden til møde nr. 50 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus
Tidspunkt og sted: 19. juni 2019, kl. 16.00-18.00, Sønderhøj 30, lokale AS.02.

1.

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 49, 28. marts 2019

2.

TEMA: Motiverede og engagerede medarbejdere og ledere
Fremlæggelse af resultaterne af medarbejdertilfredshedsundersøgelse og
arbejdspladsvurdering 2019
Bilag 2.1 MTU - Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2019
Bilag 2.2 APV - Arbejdspladsvurdering 2019
Tre korte bud på, hvad der er afgørende for motivation og engagement:
 Jonna Fonnesbæk
 Mai Louise Agerskov
 Janus Benn Sørensen

3.

Indstilling: Resultaterne drøftes
Økonomisk benchmark med de øvrige akademier
Bilag 3.1 Benchmark 2016-2018

4

Indstilling: Resultaterne drøftes
Økonomisk status
Rektor orienterer om forventningerne til resultatet for 1. halvår 2019.

5.

Indstilling: Orienteringen tages til efterretning
Orientering om omstillingsfonden og trækket på omstillingsfonden
Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i 2018 en trepartsaftale om styrket voksen-,
efter- og videreuddannelse. Aftalen omfatter perioden 2018-2021.
Aftalens formål er at styrke aktiviteten på offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse. Det gælder både for personer, som ønsker opkvalificering inden for deres
nuværende fag, og personer, der ønsker at skifte fag eller branche.
Som en del af aftalen blev der etableret en omstillingsfond på 65 mio. kr. pr. år. Midlerne
skulle anvendes til finansiering af deltagerbetalingen for ufaglærte og faglærte voksne.
I bilag 4.1. ses de enkelte institutioners træk på omstillingsfonden i 1. kvartal 2019. På
grundlag af trækket i 1. kvartal har ministeriet omfordelt rammen. Den omfordelte ramme
fremgår også af bilag 4.1.
Bilag 4.1 Orientering om omfordeling af trækningsret på Omstillingsfonden 1. kvartal 2019
Indstilling: Orienteringen tages til efterretning
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6.

Priser til akademiets studerende
Akademiets studerende har i maj/juni vundet 3 priser.
De tre priser er omtalt her:
https://www.eaaa.dk/om-os/nyheder/2019/sutteflaske-og-klimavenlig-daabsgave-vinderpriser-ved-dm-i-entreprenoerskab/
https://www.eaaa.dk/om-os/nyheder/2019/ramboell-er-en-af-danmarks-bedstepraktikvirksomheder/
Repræsentanter for de studerende er inviteret til mødet, og vil præsentere deres projekt eller
praktikophold.

7.

Meddelelser

8.

Eventuelt

12. juni 2019
Christian Mathiasen
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