Gør tanke til handling
VIA University College
Møde i Bestyrelsen
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Campus Horsens, Chr. M.
Østergaards Vej 4, 8700 Horsens,
lokale C.103.

Mødetidspunkt
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Deltagere
Medlemmer
Peter Sørensen (formand)
Jørgen Nørby
Poul Erik Christensen
Morten Ballisager
Peter Stampe
Berit Eika
Thor Jensen
Jens Eistrup
Keld Bach Nielsen
Lars Goldschmidt
Ingelis Sander
Kristel Mari Skorge
Bente Alkærsig Rasmussen
Inge Bech
Cristian Russu
FRA LEDELSEN DELTAGER: Rektor Harald Mikkelsen,
professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard, prorektor Peter Friese,
Lisbeth Katborg Bjerre og Jette Regnarsson Jacobsen.
Gæster
Under punkt 3 og 4: Anja Kristine Weier Olesen og Birgitte Quelle.
Under punkt 11: Christopher Ammentorp og Mads Dinesen.
Afbud
Cristian Russu, Thor Jensen, Ingelis Sander, Peter Friese

Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden (1 min)/PS

2.

Referat af bestyrelsesmøde 11. december 2017 (1 min)

3.

Vedtagelse af strategi 2018-2020 (45 min) /HM

4.

Drøftelse af udkast til Strategisk rammekontrakt 2018-2021 (25
min) /HM

5.

VIAs udvikling – drøftelse med afsæt i oplæg fra et
medarbejderperspektiv (20 min)/KENI

6.

Status på projektet "Balance i VIAs økonomi" (15 min)/KIBU

REFERAT
Mødeleder:
Peter Sørensen
Referent:
Elvir Maleskic
Dato: 5. februar 2018
J.nr.: U0002-7-4-3-18
Ref.: EM
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7.

Udvikling af ny ressourceallokeringsmodel og ny budgetproces,
status (15 min)/KIBU

8.

Lukket Punkt

9.

Resultatløn i VIA (15 min)/JEEI

10.

Handleplan for øget gennemførelse på VIAs erhvervsuddannelser
(1 min)/PF

11. Besøg af Studenterforum UC (20 min)
12. Skriftlig orientering om Ny Campus Horsens, status januar 2018
13. Lukket punkt
14.

Skriftlig orientering om styrket efteruddannelsesindsats i 2017 på
Hf i Nørre Nissum.

15.

Skriftlig orientering om handleplan for pædagoguddannelsen,
opfølgning på EVA-analysen

16.

Skriftlig orientering om møder i forretningsudvalget den 24.
november 2017 og den 10. januar 2018

17.

Skriftlig orientering om endelig ansøgning om prækvalifikation af
udbud af professionsbachelor- og diplomuddannelse i Skat

18. Skriftlig orientering om kommende revision af forretningsorden
Skriftlig orientering om samarbejde ml. VIA, RM og AU om
19. forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet (Human
First)
20. Eventuelt

KOMMENTERET DAGSORDEN

Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (1 min)/PS
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-3-18

Sagsfremstilling
Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og
eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på
nærværende dagsorden.
Det indstilles, at
Bestyrelsen godkender dagsorden.
Beslutning
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 2 - Referat af bestyrelsesmøde 11. december
2017 (1 min)
Sagsansvarlig

journalnr
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Peter Sørensen

U0002-7-4-6-17

Sagsfremstilling
Referatet har været i høring pr. e-mail.
Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som betragtes som
godkendt.
Det indstilles, at
Bestyrelsen underskriver referatet.
Beslutning
Bestyrelsen underskrev referatet.

Punkt 3 - Vedtagelse af strategi 2018-2020 (45 min)
/HM
Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0033-7-2-1-16

Sagsfremstilling
På baggrund af input fra strategidagen i september 2017,
høringsprocessen, bestyrelsens drøftelse den 11. december 2017 og
bestyrelsens kommentarer sendt på mail i januar 2018, er der nu
udarbejdet en strategi gældende for strategiperioden 2018-2020.
Strategien udgør fortsættelsen af den eksisterende strategi opdateret
med henblik på de tre kommende år. Strategien udgør det sidste
strategiske sprint i VIAs indeværende vision Imagine VIA 2020.
Bestyrelsen skal nu godkende en endelig og layoutet tekst til VIAs
strategi 2018-2020, jf. bilag.
Bestyrelsen skal derudover drøfte og komme med input til de strategiske
opmærksomhedspunkter, som bestyrelsen mener, vi bør have for at
kunne følge den strategiske udvikling. Denne del vil blive faciliteret på
mødet.
I behandlingen af punktet deltager Anja Kristine Weier Olesen og Birgitte
Quelle fra Strategi & Ledelsesstøtte. Punktet indledes med et ultrakort
oplæg om styringssystemer i VIA og strategiens funktion.
Der gøres opmærksom på, at punkt 3 (vedr. strategi) og punkt 4 (vedr.
strategisk rammekontrakt) vil blive behandlet i sammenhæng med
hinanden.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen godkender en endelig og layoutet tekst til VIAs
strategi 2018-2020.
2. Bestyrelsen drøfter og kommer med input til de strategiske
opmærksomhedspunkter.
Beslutning
Chef for Strategi & Ledelsesstøtte Birgitte Quelle holdt et kort oplæg om
de forskellige dimensioner i VIAs strategikoncept. Oplægget lægges i
Prepare (First Agenda).
Bestyrelsen drøftede den endelige udgave af strategien og tilkendegav
at det var velskrevet og visionært. Bestyrelsen fandt også, at strategien i
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den endelige formulering fremstod som en sammenhængende helhed,
og at man får et indtryk af strategiens afsender som en ambitiøs
institution.
Bestyrelsen bemærkede, at strategien er rummelig, og at der vil være
behov for dygtig ledelse af det videre arbejde med strategien samt at det
bliver spændende at følge, hvilke prioriteringer, strategien vil give
anledning til. Bestyrelsen ser i denne sammenhæng frem til at følge
dette arbejde og forventer at medvirke i de strategiske prioriteringer.
Der var en opfordring til at involvere uddannelsesudvalgene i
strategiarbejdet.
Helt konkret ønskede bestyrelsen, at der foretages to mindre justeringer
i teksten, således at cases vedr. den offentlige sektor nævnes og en
formulering om dyb faglighed tilføjes.
Med ovennævnte bemærkninger vedtog bestyrelsen strategien for 20182020.
Herefter var der en proces i bestyrelsen, hvor bestyrelsen kom med
input til strategiske opmærksomhedspunkter. På baggrund af input fra
bestyrelsen vil der blive udarbejdet et oplæg til drøftelse på et senere
møde i bestyrelsen, som adresserer de særlige
opmærksomhedspunkter, som bestyrelsen ønsker at følge i arbejdet
med strategi 2018-2020.

Punkt 4 - Drøftelse af udkast til Strategisk
rammekontrakt 2018-2021 (25 min) /HM
Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-7-4-2-17

Sagsfremstilling
VIAs udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet er
udløbet med udgangen af 2017. VIA er derfor i gang med forhandling af
den kommende kontrakt – kaldet strategisk rammekontrakt. Kontrakten
er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.
VIA har på første forhandlingsmøde med styrelsen aftalt fem strategiske
mål for kontrakten:
– Højt læringsudbytte for alle studerende
– VIAs uddannelser matcher arbejdsmarkedets behov
– Videnkredsløb mellem FoU, uddannelse og erhverv/profession
– Effektiv ressourceudnyttelse på samfundsniveau
– Styrket efter-og videreuddannelse med fokus på arbejdsmarkedets
kompetencebehov
På baggrund af input fra en sparringsgruppe med repræsentanter fra
DSR (de studerendes råd), HSU (hovedsamarbejdsudvalget), ledere,
chefer, direktion og bestyrelse er der udarbejdet et udkast til strategisk
rammekontrakt, som nu er sendt i høring i bestyrelsen, VIA-DSR, HSU,
samt chef- og ledelsesgrupper i VIA.
I behandlingen af punktet deltager Anja Kristine Weier Olesen og Birgitte
Quelle fra Strategi & Ledelsesstøtte.
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Det indstilles, at
1. Bestyrelsen drøfter udkast til strategisk rammekontrakt med særligt
fokus på de spørgsmål, der er stillet i høringsbrevet.
2. Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden og rektor til at
færdiggøre kontraktudkastet og det supplerende materiale, der skal
indsendes til ministeriet senest 1. marts 2018.
Beslutning
Chef for Strategi & Ledelsesstøtte Birgitte Quelle gjorde indledningsvis
rede for, at ministeriet har ændret rammen/skabelonen for
rammekontrakten, hvilket indebærer nogle ændrede formuleringer, bl.a.
at målformuleringer omformuleres til én sætning.
Der var enkelte spørgsmål til status og genren ”rammekontrakten”,
herunder muligheden for at ændre den og de eventuelle konsekvenser
for finansieringen, jf. bevillingsreformen. Harald Mikkelsen vurderede på
baggrund af de hidtidige tilkendegivelser fra ministeriet, at parterne kan
ændre kontrakten, hvis rammebetingelserne ændres, og partnerne
derudover er enige om justeringerne. Lige nu antager ledelsen, at man i
beregningen af Resultattilskud (de 7,5 procent i den nye
bevillingsreform) vil lægge hele rammekontrakten til grund.
Bestyrelsen drøftede udkast til strategisk rammekontrakt og havde
følgende kommentarer:
 Et bestyrelsesmedlem foreslog (vedr. mål 3 ”Videnkredsløb mellem
FoU, uddannelse og erhverv/profession”), at der stadigvæk er fokus
på relationen mellem FoU og undervisning.
 Udkastet blev rost for at være velskrevet og i balance med VIAs
strategi, og det blev vurderet, at der ikke er modsætninger til
strategien
 Der blev opfordret til, at man er opmærksom på ambitionsniveauet og
at man så vidt muligt undgår, at kontrakten medfører et tungt
ressourceforbrug.
Peter Sørensen konkluderede, at bestyrelsen ikke har yderligere
bemærkninger til udkastet.
Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden og rektor til at
færdiggøre kontraktudkastet og det supplerende materiale, der skal
indsendes til ministeriet senest 1. marts 2018.

Punkt 5 - VIAs udvikling – drøftelse med afsæt i
oplæg fra et medarbejderperspektiv (20 min)/KENI
Sagsansvarlig
Keld Bach Nielsen

journalnr
U0002-7-4-3-18

Sagsfremstilling
Bestyrelsesmedlem Keld Bach Nielsen lægger op til en drøftelse af VIAs
udvikling med afsæt i spørgsmålet: ”Går VIA den rigtige vej i forhold til
de studerendes uddannelser og medarbejdernes trivsel?”.
Punktet indledes med et oplæg af Keld Bach Nielsen, som er et oplæg
set fra et medarbejdersynspunkt om den strategi, som VIA har fulgt
gennem sin levetid som organisation. En udvikling som langt hen ad
vejen har været givet af VIAs konsolideringsmuligheder som
professionshøjskole. Keld Bach Nielsen vil uddybende motivere punktet i
sit oplæg, hvor der i afslutningen af oplægget opstilles mulige
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diskussionsspørgsmål, der omhandler VIAs fremtidige strategiske vej,
som skal aktivt vælges af VIAs bestyrelse.
Det indstilles, at
Bestyrelsen drøfter de spørgsmål, der rejses i oplægget.
Beslutning
Keld Bach Nielsen holdt et oplæg, som lægges i Prepare (First Agenda).
Herefter udvekslede bestyrelsen tanker om, hvordan en
uddannelsesinstitution som VIA kan levere uddannelse af høj kvalitet i
de stramme økonomiske rammer, og hvordan man kan finde den rigtige
balance mellem de fælles og de lokale initiativer om didaktisk
planlægning og udvikling, således at medarbejdernes engagement
fastholdes.

Punkt 6 - Status på projektet "Balance i VIAs
økonomi" (15 min)/KIBU
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0001-7-5-9-15

Sagsfremstilling
Det er cirka et år siden, at direktionen lancerede tre nye projektspor i
tilknytning til projekt Balance i VIAs økonomi, og direktionen har netop
modtaget og gennemgået statusrapporter fra alle projektsporene i
balance-projektet.
I det medsendte notat gives et kort resumé af statusrapporterne med
særligt fokus på, hvordan det går med indfrielsen af de økonomiske
rationaler. Desuden redegøres for direktionens overvejelser om det
videre arbejde med balance-sporene.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen kommenterer notatet og i øvrigt tager orienteringen
til efterretning.
Beslutning
Kirsten Bundgaard orienterede om status.
Der var et enkelt spørgsmål vedr. de foreløbige overvejelser om
revideringen af konceptet for spor 5, hvilket ledelsen kort svarede på.
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

Punkt 7 - Udvikling af ny ressourceallokeringsmodel
og ny budgetproces, status (15 min)/KIBU
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0001-7-6-56-17

Sagsfremstilling
I forlængelse af den politiske aftale om et nyt bevillingssystem for de
videregående uddannelser er man i VIA i færd med at udvikle en ny

6/15

måde at allokere midler på, og i forlængelse heraf skal også udvikles en
ny budgetproces. Et samlet forslag til en ny ressourceallokeringsmodel
og budgetproces i VIA forventes fremlagt for bestyrelsen på mødet den
9. april 2018.
Kirsten Bundgaard vil på mødet give en kort orientering om det
igangværende arbejde med at udvikle en ny ressourceallokeringsmodel
og budgetproces i VIA.
Bestyrelsen vil have mulighed for at give kvalificerende input med særligt
fokus på budgetprocessen.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kommenterer
oplægget med særligt fokus på at levere input til
budgetprocessen.
Beslutning
Kirsten Bundgaard orienterede bestyrelsen om status for processen,
herunder om de delanalyser, der er igangsat. Bestyrelsen vil blive
præsenteret for et forslag til en ny ressourceallokeringsmodel og
budgetproces i VIA den 9. april 2018.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Kirsten Bundgaard opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at sende
input vedr. ny budgetproces, herunder input om, hvad bestyrelsen finder
vigtigt i en budgetproces. Bestyrelsesmedlemmerne bedes sende input
til sekretariatet på em@via.dk inden 19. februar 2018.

Punkt 8 – LUKKET PUNKT
Punkt 9 - Resultatløn i VIA (15 min)/JEEI
Sagsansvarlig
Jens Eistrup

journalnr
U0002-7-4-7-18

Sagsfremstilling
Bestyrelsesmedlem Jens Eistrup har sat et punkt på dagsordenen vedr.
resultatløn i VIA. Jens Eistrup har udarbejdet et oplæg (vedlægges som
bilag a), hvor han redegør for praksis vedr. resultatløn, rejser nogle
problemstillinger og præsenterer nogle alternativer med henblik på en
drøftelse i bestyrelsen.
Jens Eistrup vil indledningsvis motivere punktet (5 min), og derefter vil
der være en drøftelse i bestyrelsen (10 min).
Som bilag vedlægges også et notat vedr. rammer for resultatløn 2017
(bilag b) og et eksempel på en resultatlønskontrakt 2017 for niveau 3
(bilag c - anonymiseret).
Det indstilles, at
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen med afsæt i de
problemstillinger, der rejses i oplægget.
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Beslutning
Jens Eistrup motiverede sagen og baggrunden for at dagsordensætte
drøftelsen i bestyrelsen.
Herefter havde bestyrelsen en udveksling af synspunkter i forhold til
anvendelse af resultatløn i VIA generelt og om det gældende koncept er
egnet som motivations- og honoreringsinstrument.
Bestyrelsen fremførte forskellige opfattelser. Flere i bestyrelsen så kritisk
på brugen af resultatløn til ledelse, men havde samtidig forståelse for, at
det kan være vanskeligt at lave et andet system. Flere
bestyrelsesmedlemmer henviste også til tidligere drøftelser i bestyrelsen,
som opsummerer, at VIAs handlerum i forhold til anvendelsen af
resultatløn er snæver og reguleret af bemyndigelsesskrivelsen fra
Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Peter Sørensen konkluderede, at det er den overvejende holdning i
bestyrelsen, at VIA fortsat følger den beslutning, bestyrelsen har taget
for anvendelse af resultatløn i indeværende bestyrelsesperiode [Ref.: Jf.
bestyrelsesmødet den 8. december 2015]. Peter Sørensen
konkluderede også, at resultatløn kan blive et tema, som den nye
bestyrelse kan tage op i næste bestyrelsesperiode.

Punkt 10 - Handleplan for øget gennemførelse på
VIAs erhvervsuddannelser (1 min)/PF
Sagsansvarlig
Peter Friese

journalnr
U03081-1-2-1-18

Sagsfremstilling
Iflg. Reglerne fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skal
VIAs erhvervsuddannelser – Beklædningshåndværkeruddannelsen og
Den Pædagogiske Assistentuddannelse – hvert år udarbejde en
handleplan for øget gennemførelse.
Handleplanen skal lægges på VIAs offentlige hjemmeside 1. februar
2018. Forud for at det sker skal den godkendes i bestyrelsen. Da
bestyrelsesmødet er placeret den 2. februar 2018 udskydes deadline for
offentliggørelse på hjemmesiden således 1 dag.
Handleplanen udarbejdes af de to uddannelser i fællesskab.
Handleplanen skal redegøre for de centrale indikatorer for de fire klare
mål, der opstilles ifm. Erhvervsskolereformen:
1. Andel af elever, som efter grundskolens 9. eller 10. klasse søger
ind på EUD (Erhvervsuddannelse)
2. Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb
3. Tilgang til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere
niveau samt beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede
4. Elevtrivsel
5. Virksomhedstilfredshed
Desuden skal handleplanen beskrive det praktikpladsopsøgende
arbejde, det ”Fælles pædagogiske og didaktiske grundlag” samt
differentieringsindsatser, som man arbejder ud fra på skolen.
Resumé af hovedelementerne i handleplanen

8/15

1. Andel af elever, som efter grundskolens 9. eller 10. klasse søger
ind på EUD (Erhvervsuddannelse):
Man deltager i messer hvor 9. og 10. klasserne præsenteres for de
forskellige ungdomsuddannelser; der er øget samarbejde med UUsystemet; der arbejdes med øget brobygningstiltag fremadrettet
2. Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb:
Frafaldet på VIA´s EUD uddannelser – hovedforløb er faldet med 0,7%. I
2016 var frafaldet 5.8% og i 2017 5,1%.
3. Tilgang til EUX, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere
niveau samt beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede:
a) der samarbejdes med praksis om at spotte talenteleverne så man kan
målrette undervisningsindsatsen ift. undervisningsdifferentiering og b) i
takt med at uddannelsen bliver mere anerkendt på det pædagogiske
arbejdsmarked ser vi flere få fast fodfæste i faste stillinger. Desuden
viser vores dimittendundersøgelser, at en relativt stor andel bevidst
bruger uddannelserne som adgangsgivende ift. videreuddannelse f.eks.
på professionsbacheloruddannelserne
4. Elevtrivsel:
Målingen for elevtrivsel på VIAs erhvervsuddannelser ligger lige over
landsgennemsnittet. Der er dog en række indsatser med fokus på øget
feedback, samt øget elevinddragelse og medindflydelse.
Det indstilles, at
Bestyrelsen godkender handleplanen.
Beslutning
Harald Mikkelsen motiverede punktet i Peter Frieses fravær.
Herefter godkendte bestyrelsen handleplanen.

Punkt 11 - Besøg af Studenterforum UC (20 min)
Sagsansvarlig
Peter Friese

journalnr
U0001-7-6-5-18

Sagsfremstilling
Formand for Studenterforum UC Christopher Ammentorp deltager i
bestyrelsesmødet for at præsentere deres organisation (10 min).
Herefter vil der være mulighed for spørgsmål og en kort drøftelse (10
min).
Studenterforum UC er den landsdækkende studenterorganisation, som
er en sammenslutning af studenterrådene hos danske
Professionshøjskoler.
For mere info om Studenterforum henvises til deres hjemmeside:
http://sfuc.dk/da
Punktet behandles fra kl. 15.00 til ca. kl. 15.20.
Studenterkoordinator Mads Dinesen deltager også i behandlingen af
punktet.
Det indstilles, at
Det indstilles, at bestyrelsen indgår i dialog med Studenterforum UC.
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Beslutning
Formand Christopher Ammentorp præsenterede Studenterforum UC.
Oplægget kan tilgås på:
https://prezi.com/view/ETBuOhqZrOiZDNh3t20x/
Harald Mikkelsen anerkendte Studenterforums fremragende arbejde
indtil nu og opfordrede til fortsat samarbejde med de øvrige danske
studenterorganisationer.
Peter Sørensen opfordrede Studenterforum til igen at henvende sig til
VIAs bestyrelse med henblik på dialog.

Punkt 12 - Skriftlig orientering om Ny Campus
Horsens, status januar 2018
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0039-8-11-32-15

Sagsfremstilling
Bestyrelsen orienteres i det vedlagte notat om udviklingen i projektet
siden seneste bestyrelsesmøde.
Byggeriet af Ny Campus Horsens er som bekendt blevet vedtaget af
bestyrelsen og godkendt af Folketingets Finansudvalg, og i forlængelse
af det har bestyrelsesformanden anmodet om, at der bliver foretaget en
fornyet vurdering om han fortsat skal være erklæret inhabil i forbindelse
med behandlingen af byggesagen i bestyrelsen, herunder
forretningsudvalget. Der er nu foretaget en fornyet vurdering, der
konkluderer at formanden kan deltage i behandlingen af byggesagen,
når sagen kun er et orienteringspunkt, uden at være omfattet af reglerne
om inhabilitet, men at man ved beslutningspunkter skal tage en konkret
vurdering fra sag til sag vedr. eventuelle interessekonflikter og
inhabilitet.
Det indstilles, at
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13 - Lukket punkt
Punkt 14 - Skriftlig orientering om styrket
efteruddannelsesindsats i 2017 på Hf i Nørre
Nissum.
Sagsansvarlig
Elsebeth Jensen

journalnr
U1001-2-2-1-18

Sagsfremstilling
Den 31. marts 2017 udsendte Undervisningsministeriet et dokument
vedrørende udmøntning af midler i forbindelse med den styrkede
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efteruddannelsesindsats, jf. aftalen om styrkede gymnasiale
uddannelser fra juni 2016. I brevet fremgik det, at HF i Nørre Nissum
skal kunne dokumentere, at de ekstra 30.746, som vi har modtaget i
2017 fra ministeriet bruges, så der er tale om en reel styrkelse af den
nuværende efteruddannelsesindsats.
Dokumentationskravet som fremgik af brevet fastsatte derfor, at skolens
bestyrelse ved årets afslutning skal skrive under på, at
efteruddannelses-midlerne er anvendt i overensstemmelse med de
fastsatte kriterier i brevet af 31. marts 2017, og overstiger den
gennemsnitlige efteruddannelsesindsats i 2014-2016 med det tildelte
beløb i 2017.
Tina Kandborg Gade, Pædagogisk-administrativ leder på hf, orienterer
hermed bestyrelsen, at man på hf i Nørre Nissum har brugt 134.408
mere i 2017, end vi gennemsnitligt har brugt i 2014-16 til et ekstra
kapacitetsløft i form af:
 Faglige kurser for undervisere (udvikling af undervisning)
 Kurser for ledelsen (ledelse af forandringsprocesser og
pædagogisk ledelse)
 En pædagogisk dag for alle undervisere på hf, hvor vi besøgte
aftageruddannelser (VIA, Erhvervsakademiet og Politiet) og
arbejdede med den anvendelsesorienterede læring, der dækker
målet i reformen omkring udviklingen af hf’s profil – særligt
professionsrettede initiativer.
Disse tre punkter er beskrevet som områder, der kan dækkes af de
ekstra midler fra ministeriet i et brev omkring dokumentationskrav ifbm.
styrket efteruddannelsesindsats sendt fra ministeriet d. 13. september
2017.
En skrivelse, underskrevet af formanden, vedr. det samlede beløb, som
er anvendt til den styrkede efteruddannelsesindsats, er sendt til
undervisningsministeriet den 10. januar 2018.
Det indstilles, at
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15 - Skriftlig orientering om handleplan for
pædagoguddannelsen, opfølgning på EVAanalysen
Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0118-1-1-18

Sagsfremstilling
Danmarks Evalueringsinstitut har i rapporten ”Evaluering af Det første år
på pædagoguddannelsen”, januar 2018, peget på en række udfordringer
i pædagoguddannelsen.
Ledelsen for Pædagoguddannelsen VIA har i vedlagte notat beskrevet
de handlinger, som vil blive iværksat for at imødekomme de påpegede
udfordringer.
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Notat vedlægges til bestyrelsens orientering.
Det indstilles, at
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Jens Eistrup spurgte til, hvilket status handleplanen har og bemærkede,
at det ikke har været behandlet i SU-systemet. Harald Mikkelsen
svarede hertil, at ledelsen havde vurderet det særligt presserende at
udarbejde en plan, der viser, at ledelsen tager analysens resultater
meget alvorligt og giver et billede af, hvordan man vil imødekomme de
påpegede kritikpunkter. Planen skal nu i proces og behandles i SUsystemet.
Der var et ønske om at få tilsendt VIAs tal til sammenligning med
landstal for pædagoguddannelsen.
Der var et ønske om at følge op på handleplanen i bestyrelsen, hvilket
blev aftalt.
Bente Rasmussen nævnte, at hun vil sende kommentarer vedr. planen.
Det kan sendes til em@via.dk

Punkt 16 - Skriftlig orientering om møder i
forretningsudvalget den 24. november 2017 og den
10. januar 2018
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-3-18

Sagsfremstilling
Til orientering vedlægges mødenotater fra møder i forretningsudvalget
den 24. november 2017 og den 10. januar 2018.
Det indstilles, at
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 17 - Skriftlig orientering om endelig
ansøgning om prækvalifikation af udbud af
professionsbachelor- og diplomuddannelse i Skat
Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0100-1-2-1-17

Sagsfremstilling
Bestyrelsen drøftede sagen den 11. december 2017, hvor bestyrelsen
godkendte, at ansøgningerne om prækvalifikation af
Professionsbacheloruddannelsen i skat og Diplomuddannelse i skat
kunne fremsendes inden den 1. februar 2018. Bestyrelsen tog dengang
et forbehold for placeringen af professionsbacheloruddannelsen i
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Aarhus, som skulle genovervejes, inden ansøgningen kan sendes af
sted.
Til bestyrelsens orientering er professionsbacheloruddannelsen i det
endelige ansøgningsmateriale placeret i Herning.
Det indstilles, at
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 18 - Skriftlig orientering om kommende
revision af forretningsorden
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-18

Sagsfremstilling
I 2017 har VIA skullet indhente en såkaldt ”serviceattest” ved
Erhvervsstyrelsen, som bruges til at dokumentere over for en
opgaveudbyder (fx en styrelse), at VIA opfylder kravene i udbudsloven til
at kunne vinde udbud, herunder kravet om, at medlemmer af VIAs
direktion og bestyrelse ikke er dømt for en række strafbare forhold. I den
forbindelse skulle der indhentes straffeattester på medlemmer af
bestyrelsen og direktionen, hvilket de skulle give samtykke til. Dette var
en ny praksis, som VIA blev informeret om i 2017.
Da serviceattester kun er gældende for et år ad gangen, vil VIA en gang
om året skulle ansøge om en serviceattest, og alle medlemmer af
bestyrelsen og direktionen forventes i den forbindelse at blive bedt om at
give samtykke til indhentning af straffeattester. De kommende nye
bestyrelsesmedlemmer kan forvente at blive involveret i fornyelse af
serviceattester en gang om året, og forretningsudvalget ønsker, at
denne nye arbejdsgang bliver tilføjet som en fast arbejdsgang i
bestyrelsens forretningsorden, således at det er tydeligt for alle
bestyrelsesmedlemmer, at det indgår som en fast del af hvervet som
bestyrelsesmedlem i VIA. Som bilag vedlægges et udkast til
forretningsorden, hvor denne arbejdsgang er tilføjet under § 15. Den
reviderede forretningsorden vil blive forelagt til godkendelse i den nye
bestyrelse, der tiltræder fra den 1. maj 2018.
Siden maj 2017 og januar 2018 har VIA brugt serviceattesten tre gange:
to gange ift. et udbud fra Undervisningsministeriet med en omsætning på
henholdsvis 8 mio. kr. og 3 mio. og en gang til et udbud fra
Socialstyrelsen med en omsætning på 2 mio. kr.
Det indstilles, at
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Punkt 19 - Skriftlig orientering om samarbejde ml.
VIA, RM og AU om forskning, udvikling og
uddannelse på sundhedsområdet (Human First)
Sagsansvarlig
Aase Lydiksen

journalnr
U0200-7-6-4-15

Sagsfremstilling
VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet har en
lang tradition for at samarbejde bilateralt om forskning, udvikling og
uddannelse på sundhedsområdet, og i 2016 tog parterne initiativ til at
indgå et samarbejde mellem alle tre parter. Resultatet af dette arbejde er
”Human First”, som er et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA
University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet, som
officielt påbegyndes i foråret 2018.
Der er i partnerskabet defineret en fælles overordnet ambition: at gøre
Midtjylland til det sundeste sted på jorden. Afgørende for at ambitionen
kan nås er at der samarbejdes med kommunerne, praksissektoren,
private virksomheder og øvrige aktører nationalt og internationalt.
Som brohoved for det fremadrettede samarbejde er der identificeret fire
væsentlige udfordringer, som knytter an til væsentlige
udviklingstendenser i samfundet og i sundhedsvæsenet.
Indsatsområderne er:
 Mennesker med sygdomme og skader i hjernen
 Mennesker med rehabiliteringsbehov
 Tværprofessionelt samarbejde
 Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske
uddannelsesforløb
Konkret foreligger der nu et visionspapir og et dokument, som beskriver
indsatsområderne i perioden 2018-2020. Den fremadrettede proces er,
at VIAs bestyrelse, Universitetsledelsen på Aarhus Universitet og
Regionsrådet primo/medio februar orienteres om samarbejdet. Dette
med henblik på, at de to dokumenter (”Human First - Vi hedder, hvad det
handler om” og ”Human First - Indsatsområder 2018-2020”) kan sendes
bredt ud internt i organisationerne for at indhente kommentarer og
forslag til, hvordan de valgte indsatsområder kan kvalificeres.
Udover vision og indsatsområder udarbejdes en formel
partnerskabsaftale, som forventes underskrevet af organisationernes
øverste ledelse medio maj.
Som bilag vedlægges:
Human First - Vi hedder, hvad det handler om (visionspapir)
Human First - Indsatsområder 2018-2020

Det indstilles, at
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Punkt 20 - Eventuelt
Sagsansvarlig
Peter Sørensen
Beslutning
Intet at bemærke.

journalnr
U0002-7-4-3-18

Gør en forskel
VIA University College

VIAs strategi 2018-2020
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Forord
Det er nu 10 år siden, at VIA
blev etableret gennem sammenlægningen af en række
videregående uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland.
I løbet af de første 10 år har
VIA manifesteret sig som en
uddannelsesinstitution med
medarbejdere, der hver dag gør
en forskel. Vi er forbi den fase,
hvor vi brugte mange kræfter
på at skabe en fælles identitet. Vi har vendt blikket mod
omverdenen og er kommet
langt i forhold til at være en
synlig og attraktiv samarbejdspartner for de professioner,
som vi uddanner til. Det giver et
rigtig godt afsæt for de kommende års strategi, hvor vi skal
sætte endnu tydeligere aftryk
på verden omkring os.
VIAs strategi for 2015-2017
har vist sig at være en god og
motiverende ramme, som både
medarbejdere og studerende
har fundet mening i, og som har

skabt engagement og virkelyst på tværs af hele VIA. Der
er mange gode eksempler på,
at der er blevet arbejdet aktivt
med at sætte handling bag de
strategiske udfordringer. Vi er
kommet godt i gang, og der har
været et udtalt ønske om at
fortsætte de gode takter. Derfor
er der ikke fra bunden blevet
udviklet en helt ny strategi for
de kommende år 2018-2020. I
stedet er strategien ”Aftryk på
verden 2015-2017” blevet opdateret, så vi kan fokusere kræfterne på at eksperimentere,
handle og skabe resultater.
Strategien er formuleret på
baggrund af input fra flere
hundrede medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.
Fra direktionens og bestyrelsens side er ambitionen med
strategien at italesætte væsentlige udfordringer både for VIA
og for samfundet. Hvilke svar
og hvilke løsninger det kalder

på, skal vi sammen som studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere undersøge og
handle på.
Godt nok er der ikke tale om en
radikal ny strategi, men det må
de initiativer og indsatser, som
vi sammen iværksætter i 20182020 bestemt gerne være. Vi
både håber og forventer, at den
opdaterede strategi vil animere
til nytænkning og samarbejder
både i og uden for VIA – og sikkert også et par vildskud, men
hvo intet vover, intet vinder.

VIAs vision 2020

VIAs mission

Strategiske intentioner

Det er VIAs mission
at udvikle og udbyde
professionsuddannelser og
professionsorienteret viden
i lærings- og dannelsesmiljøer af høj kvalitet, så
uddannelsesmuligheder,
videnproduktion og formidling
tilgodeser og udfordrer
samfundets behov – såvel
regionalt som globalt.

- Vi uddanner til praksis
sammen med praksis
- Vi udvikler viden, udfordrer
og inspirerer sammen med
praksis
- Vi skaber muligheder for den
studerende
- Vi engagerer os globalt med
et lokalt afsæt
- Vi handler med mod, passion
og nysgerrighed
Strategiske principper
- Bæredygtighed gennem
bevidsthed om mennesker
og ressourcer
- Bevægelse gennem
anerkendelse af
foretagsomhed og potentialer
- Kvalitet gennem ambition og
fokusering af indsats

Rektor
Harald Mikkelsen

Bestyrelsesformand
Peter Sørensen
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Aftryk på verden 2018-2020
VIAs strategiske retning
Verden kalder stadig på
praksisnær viden og uddannelse
I 2015 udstak vi en ny strategisk
retning for VIA. Formålet var
at fortsætte bevægelsen mod
vores vision ”Imagine VIA 2020”
og i endnu højere grad vende
vores fokus mod verden.
Siden da har vores omverden
oplevet et mere aktivt og værdiskabende VIA, som gennem
uddannelse og forskning har sat
positive aftryk på en lang række
områder både herhjemme og
internationalt.
Men indsatsen er langt fra slut.
Globalt har FN’s 17 verdensmål
sat høje ambitioner for at finde
kloge svar på verdens store
udfordringer. Herhjemme er den
offentlige sektor fortsat under
hastig forandring, og virksom-

hederne er udsat for hård global
konkurrence. Globalisering og
nye digitale teknologier skaber
kontinuerligt behov for ny viden
i alle dele af samfundet og
medfører store forandringer på
arbejdsmarkedet. Jobs, som vi
endnu ikke kender i dag, skal
skabes til gavn for vækst og
udvikling.

I de kommende år vil der derfor
fortsat være et stort behov for,
at VIA i samarbejde med omverdenen skaber ny viden og tværsektorielle og innovative løsninger gennem kompetente og
entreprenante medarbejdere og
studerende, som sætter præg
på udviklingen lokalt, regionalt,
nationalt og globalt.

Menneskelige aftryk
på en digitaliseret verden
Den digitale transformation
skaber markante forandringer
i det samfund, vi uddanner
fremtidens medarbejdere til.
Digitale teknologier som kunstig intelligens og big data
baner vej for nye løsninger på
verdens udfordringer og flytter grænserne for, hvad vi er i
stand til. Anvendelsen af disse
nye teknologier vil uafværgeligt
forandre både arbejdsforhold og
arbejdsindhold.
Som uddannelsesinstitution
skal vi kaste os aktivt ind i
udviklingen og påvirke den
positivt. Det stiller nye forventninger til både studerende
og medarbejdere og vil få stor
betydning for både studie- og

arbejdssituationer. VIA skal proaktivt drage nytte af digitaliseringens muligheder til at udvikle
og optimere kerneydelser og
processer.

Teknologiens potentiale kan
kun forløses, hvis den bliver
anvendt meningsfuldt og ud fra
dyb faglig, praktisk og menneskelig indsigt. Derfor er det i de
kommende år vigtigt at have
fokus på dannelse og menneskelige kompetencer som for
eksempel relationskompetencer, kreativ tænkning og refleksivitet – der er brug for aktiv
og etisk stillingtagen, ikke for
passiv tilpasning.
Vi skal uddanne og danne
vores studerende digitalt og
menneskeligt, så de bliver i

stand til at forholde sig konstruktivt og kritisk til teknologien. Og vi skal tage ansvar
for, at teknologien bliver bragt
i anvendelse på den rigtige
måde i og på tværs af uddannelser og professioner.

De kommende tre år
Kursen, vi satte tilbage i 2015,
er stadig den rigtige for VIA.
Vi skal også i de kommende år
have et stærkt fokus på vores
omverden og bidrage til at
finde løsninger på samfundets
udfordringer i et styrket samspil
mellem civilsamfund, offentlige
institutioner og erhvervsliv. Vi
skal bringe vores viden i spil for
at skabe udvikling og vækst. Og
vi skal uddanne hele mennesker
hele livet, så de kan sætte deres
aftryk på verden.

Strategi 2018-2020

5

VIA University College

AFTRYK VIA – FREMTIDENS UDDANNELSER

Aftryk VIA
Fremtidens
uddannelser
Nye forventninger
til fremtidens
medarbejdere

I disse år står både det offentlige og det private arbejdsmarked over for gennemgribende
forandringer. Digitalisering og
nye teknologier skaber nye
muligheder og markante bevægelser i stort set alle professionsområder og brancher.
Udviklingen stiller nye forventninger til vores aftagere og dermed også til vores studerende.
De skal mestre deres profession
på højeste faglige niveau og

samtidigt kunne arbejde tværprofessionelt og grænsekrydsende. De skal forstå, håndtere
og medvirke til digitaliseringen
af deres profession. De skal
påtage sig et ansvar for, at fremtidens samfund er bæredygtigt
og velfungerende. De skal være
hele mennesker med stærke
kompetencer til relationsskabelse, problemløsning, kreativitet, kritisk tænkning og kulturel
forståelse.
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AFTRYK
VIA skal danne
og uddanne
til fremtidens
digitaliserede
arbejdsmarked

De nye forventninger til vores
dimittender stiller nye krav til
VIA. I den seneste strategiperiode arbejdede vi med at
udvikle nye læringsformer for
at styrke studieintensiteten og
højne det faglige udbytte. Dette
arbejde fortsætter med særligt
fokus på at styrke delingen
af undervisningsformater og
didaktiske designs på tværs af
VIAs uddannelser.
Sammen med praksis skaber
og nytænker VIAs undervisere undervisning, der både
er vidensbaseret og professionsrettet, og som bringer de
nye teknologier meningsfuldt
i spil. Studerende er væsentlige medskabere heri og tager

medansvar for at opnå et højt
læringsudbytte.

VIA har høje ambitioner for alle
studerende. At være uddannet
på VIA skal være synonymt
med dygtighed, kompetence
og faglig kvalitet. Hver studerende skal uanset egne forudsætninger udfordres i tilstrækkelig grad, så de motiveres til
at udnytte egne talenter og
kompetencer bedst muligt. Høj
faglighed er fundamentet for, at
vores dimittender kan varetage
deres opgave på arbejdsmarkedet, indgå i tværsektorielle
samarbejder og bidrage til
innovation og problemløsning.
Vi skal derfor give mulighed for
individuelle talentforløb, tilvalg

og læringsrum blandt andet
gennem digitalisering uden at
tabe læringsfællesskaberne og
de relationelle kompetencer af
syne.

Forudsætningen for høj faglighed er et stærkt videnkredsløb
mellem forskning, uddannelse og praksis. Derfor skal
vi i de kommende år styrke
den anvendte forskning med
udgangspunkt i omverdenens
behov og med henblik på udvikling af professionernes viden
og faglighed. Flere studerende
skal have en mere aktiv rolle i
videnkredsløbet. De skal have
mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsmiljøerne,
og bachelorprojekterne skal i

højere grad bidrage til udvikling
og formidling af viden.

VIAs uddannelser skal give de
studerende en generel digital
dannelse såvel som de nødvendige professionsspecifikke
digitale kompetencer. Vi skal
etablere læringsrum, som
afspejler den virkelighed, de
møder på det grænsekrydsende
arbejdsmarked, og det samfund,
de kommer ud i.
Dannelse og menneskelige
kompetencer skal have fornyet fokus i uddannelserne.
Relationskompetencer i forhold
til patienter, borgere, elever,
kunder, kollegaer eller samarbejdspartnere på tværs af

faglige, sociale og kulturelle
grænser bliver kun endnu vigtigere i en virkelighed, hvor teknologierne påvirker en stigende
del af opgaveløsningen.
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Aftryk VIA
Styrket samarbejde med
det private erhvervsliv
Teknologien giver
nye muligheder
hos de private
virksomheder

Det går godt for de danske
virksomheder, som nu for alvor
er ude af den økonomiske
krise. Virksomhedernes fortsatte vækst og innovationskraft afhænger af deres
adgang til veluddannede
medarbejdere, som evner at
arbejde tværprofessionelt, og
som har den nødvendige forretningsforståelse.
Inden for stort set alle brancher
er et kapløb i gang, som handler
om at udnytte de nye digitale
teknologier til at innovere og
effektivisere hurtigere eller
bedre end konkurrenterne.
Samtidig dukker helt nye virksomheder op og forandrer verdensmarkedet inden for deres
branche på kort tid.

Skellet mellem den offentlige og
den private sektor bliver stadig
mindre tydeligt. Sygeplejersken
bliver ansat i teknologivirksomheden, folkeskolelæreren
starter egen virksomhed, flere
ansættes i krydsfeltet mellem
det offentlige og det private, og
andre skal skabe helt nye jobs
og virksomheder. Den teknologiske udvikling skubber til bevægelsen ved at skabe nye muligheder og forbindelser.
Udviklingen går hurtigt, og fremtidens medarbejdere skal svare
på spørgsmål, vi endnu ikke
kender. Det gælder også medarbejdere med mange års erfaring, som får brug for løbende
at tilegne sig nye kompetencer
gennem hele arbejdslivet.
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VIA skal styrke
og konsolidere
virksomhedssamarbejdet

I den forrige strategiperiode
blev VIA Erhverv etableret, alle
VIAs hovedområder fik øget
fokus på det private erhvervsliv, og vi skabte stærke samarbejder med en lang række
store danske og internationale
virksomheder. I de kommende
år skal vi fortsætte og styrke
indsatsen og konsolidere VIA
som en eftertragtet partner for
det private erhvervsliv.
Vi skal skabe større synergi
på tværs af de uddannelser,
som traditionelt har rettet sig
mod enten det offentlige eller
det private arbejdsmarked. Vi
skal udvikle flere projekter, der
bygger bro mellem den offentlige og private sektor i et sam-

arbejde med uddannelses- og
forskningsmiljøerne.

Alle VIAs studerende skal
modtage undervisning i entreprenørskab og innovation i
deres uddannelse. Vi skal øge
anvendelsen af aktuelle cases
fra private virksomheder i
undervisningen. Studentervæksthusene skal facilitere
flere samarbejder mellem vores
studerende og virksomhederne.
Dels for at vise virksomhederne,
hvordan vores dimittender kan
skabe værdi for dem, dels for at
øge de studerendes indsigt og
kompetencer.
VIA skal være en af de førende
virskomhedsrettede uddan-

nelses- og videninstitutioner.
Vi skal konstant tilpasse vores
uddannelser i dialog med aftagerne og understøtte innovation og vækst i region og i virksomheder gennem forskning
og udvikling. Vi skal udvikle
flere fleksible uddannelsesforløb målrettet lokale behov for
arbejdskraft. Virksomhedernes
teknologidrevne innovation
og vækst øger VIAs fokus på
STEM-kompetencer (science,
technology, engineering og
mathematics) fra folkeskolen og
gennem arbejdslivet.

Endelig skal vi systematisere
vores samarbejde med både
små, mellemstore og store virksomheder yderligere. Særligt

hos SMV’erne (små og mellemstore virksomheder) kan VIAs
studerende nemt og hurtigt tilføre viden og handling, som kan
bidrage til, at virksomhederne
i højere grad udnytter deres
udviklingspotentiale.
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Aftryk VIA
Et stærkt samfundsengagement
Omverdenens
udfordringer er også
vores udfordringer

Verden står over for store udfordringer som ressourceknaphed,
klimaforandringer og flygtningestrømme, som sætter spor
over det meste af kloden.
I Danmark oplever vores velfærdssamfund et markant ressourcepres, som kommunerne
og sundhedssektoren adresserer ved at aktivere ressourcer
blandt borgerne og civilsamfundet gennem medborgerskab
og brugerdrevne velfærdsløsninger. Det private erhvervsliv
har fået gang i væksten, men

den er ulige fordelt mellem
og inden for regionerne. Nye
digitale muligheder stimulerer
væksten, og skaber forandringer på arbejdsmarkedet, hvor
der lokalt og på verdensplan
bliver brug for kompetenceløft
og omskoling.
Udfordringerne kalder på nye
løsninger baseret på praksisnær
forskning og udvikling og på
demokratisk dannede professionelle, der kan skabe innovative
samarbejder på tværs af fagområder, sektorer og landegrænser.

Strategi 2018-2020
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AFTRYK
AFTRYK VIA – STÆRKT SAMFUNDSENGAGEMENT

VIA som lokal
og global samfundspartner

Som viden- og uddannelsesinstitution har vi helt særlige
muligheder for gennem ny
viden og faglighed at understøtte og udfordre samfundsudviklingen. Pejlemærkerne for
vores arbejde er demokratisk
dannelse og FN’s 17 verdensmål
for bæredygtig udvikling. Alle
FN’s verdensmål har relevans
for VIA, men særligt målene 4
(kvalitetsuddannelse), 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund),
12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 17 (partnerskaber
for handling) har betydning
for VIAs kerneopgaver.
Medarbejdere og studerende
spiller en afgørende rolle i at
omsætte alle FN’s 17 verdensmål til handling i samspil mel-

lem interesse- og frivillighedsorganisationer, civilsamfundet,
erhvervslivet og offentlige
institutioner.
Vi skal danne og uddanne
ansvarlige verdensborgere, som
deltager aktivt i demokratiske
processer og sætter deres egne
aftryk på verden. Alle VIAs studerende skal uddanne sig til et
arbejdsliv med samskabelse og
konstant læring som naturlige
forudsætninger.

VIAs internationale engagement skal være fokuseret, og
indsatsen skal bidrage til global
forsyning af uddannelse, mobilitet, forskningssamarbejde og
uddannelseseksport. Regionalt
skal VIA arbejde for en balanceret udvikling og en geografisk
bred uddannelsesdækning med
fleksible uddannelsesmodeller.
Dette vil understøtte kompetenceudvikling for både robuste
og udsatte grupper.

Vi skal skabe rammer, der aktiverer den studerendes engagement i samfundet og i frivillige
aktiviteter, og vi skal styrke de
studerendes muligheder for at
øve indflydelse på VIA og præge
udviklingen af uddannelserne.

Campusserne og studentervæksthusene skal sættes i spil
som synlige drivere for den regionale vækst. Vi skal indgå nye
samarbejdsmodeller og udvikle
løsninger, der skaber lokal
udvikling. Campusserne skal

i højere grad åbne sig op for
omverdenen og blive samlingspunkter, hvor studerende, medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere mødes om fælles
projekter inden for innovation,
medborgerskab og kultur.

Strategi 2018-2020
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AFTRYK VIA – SMIDIGT OG EFFEKTIVT SAMARBEJDE AGEMENT

Aftryk VIA
Smidigt og effektivt
samarbejde
Omverdenens
udfordringer er også
vores udfordringer

For at skabe fremtidens
uddannelser, styrke samarbejdet med det private erhvervsliv
og udøve et stærkt samfundsengagement må vi være i
konstant dialog med omverdenen. Derfor skal VIA være
en inviterende, lydhør og lettilgængelig organisation, som er
nem og inspirerende at samarbejde med.
Omverdenen betragter VIAs
størrelse og mangfoldighed
som en styrke, der giver attraktive muligheder for tværfaglige
og tværprofessionelle samarbejder og innovation. Studerende
og samarbejdspartnere forventer, at VIA er én organisation

med en sømløs intern koordinering. Digitaliseringen giver os en
række muligheder for at agere
smidigt, sammenhængende og
handlekraftigt.
VIAs medarbejdere og ledere er
optagede af at løse kerneopgaverne med høj kvalitet og af at
gøre en forskel. Det organisatoriske fællesskab skal facilitere
at nye fordringer omsættes til
kompetencer og at gode ideer
omsættes til handling. Kravet
om effektivisering udfordrer
vores praksis og kalder på
modige og bæredygtige veje til
fortsat at løse kerneopgaverne
med høj kvalitet trods færre
ressourcer.

Strategi 2018-2020
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AFTRYK VIA – SMIDIGT OG EFFEKTIVT SAMARBEJDE AGEMENT

AFTRYK
Fælles smidighed
og individuel
handlekraft

I forrige strategiperiode var
VIAs organisatoriske smidighed
i fokus. Frem mod 2020 skal vi
tage et endnu større skridt for
at styrke handlekraften, smidigheden og effektiviteten i VIA.
Vi skal gøre det nemt at navigere i og på kanten af VIA i
forbindelse med undervisning,
praktik, projektarbejde, efteruddannelse og frivillige tiltag. Det
kræver, at vi konstant sætter
den samlede opgave i centrum
og tænker i helheder, og at vi
anvender teknologien klogt til
at styrke sammenhæng, transparens og kommunikation til
fordel for både studerende,
medarbejdere og samarbejdspartnere.

Vores kultur skal formes
i tråd med ambitionerne i
Sammenhængsreformen, hvor
kerneopgaven er i fokus, og
hvor dokumentation og bureaukrati fremover fylder væsentligt
mindre. Vi skal eksperimentere
med nye organiseringsformer,
som skaber de bedste vilkår
for faglig, tværfaglig og strategisk udvikling. Organisationen
skal danne en positiv ramme
for teamsamarbejde og fælles arbejdsrum. Samskabelse,
koordinering, feedback og det
spontane samarbejde skal have
endnu bedre vilkår.
Vi skal styrke lederes og medarbejderes muligheder for at
agere handlekraftigt, menings-

fuldt og proaktivt. Ledelse i VIA
skal sætte retning og rammer
og samtidig være baseret på
nysgerrighed, tillid, uddelegering af ansvar og en stærk
feedback-kultur. Ledelse og
medarbejdere har i fællesskab
fokus på at skabe og opretholde
en arbejdsplads med høj trivsel
og kvalitet.
Vi skal øge vores evner til at
prioritere og fokusere på de projekter og indsatser, der skaber
størst effekt. Det skal give plads
til at få øje på nye muligheder
og løsninger hos naboen eller på
den anden side af kloden.
Vi skal gentænke administrative
og pædagogiske arbejdsmeto-

der, processer, roller og opgaver for at skabe mest mulig
mening og værdi. Det kan vi
blandt andet gennem strategisk
anvendelse af data og nye digitale teknologier.

Vi kan kun gøre vores samarbejde mere smidigt og effektivt,
når alle i organisationen tager
ansvar for at skabe de nødvendige forandringer. Summen af
vores mange individuelle handlinger udgør i sidste ende vores
praksis og kultur.

Strategi 2018-2020
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Strategisk rammekontrakt
2018-2021
Den strategiske rammekontrakt indeholder strategiske mål for VIA University Colleges kerneopgaver.

Status og varighed
Den strategiske rammekontrakt er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.
Såvel institutionen som ministeren kan tage initiativ til at genforhandle de strategiske mål, hvis
f.eks. de økonomiske forhold for institutionen ændres væsentligt fra det forudsatte, eller hvis
nye udfordringer betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at ændre de strategiske mål i kontrakten. Ændringer i kontrakten forudsætter enighed mellem bestyrelsen og ministeren.

Afrapportering og opfølgning på målopfyldelse jf. vejledning om
strategiske rammekontrakter
Institutionen afleverer en årlig statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål. Statusredegørelsen indeholder en klar og dækkende beskrivelse af progression og status for målopfyldelsen og en ajourført fremadrettet handleplan, der synliggør institutionens grundlag for
at realisere målene.
Målopfyldelsen for den strategiske rammekontrakt og status på progression i målopfyldelsen
dokumenteres formelt og afrapporteres årligt i institutionens årsrapport. Afrapporteringen udarbejdes med udgangspunkt i den forudgående styringsdialog om statusredegørelse for arbejdet med rammekontraktens mål.
Ved kontraktperiodens udløb foretager ministeriet en samlet vurdering af opfyldelsen af rammekontraktens mål.
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Strategiske mål


Strategisk mål 1:
Højt læringsudbytte for alle studerende



Strategisk mål 2:
VIAs uddannelser matcher arbejdsmarkedets behov



Strategisk mål 3:
Videnkredsløb mellem FoU, uddannelse og erhverv/profession



Strategisk mål 4:
Effektiv ressourceudnyttelse på samfundsniveau



Strategisk mål 5:
Styrket efter-og videreuddannelse med fokus på arbejdsmarkedets kompetencebehov

VIA University Colleges strategiske mål, udfordringer og styrkepositioner i forhold til kerneopgaver
VIA har gennem strategien ”Aftryk på verden 2018-2020” stærkt fokus på omverdenen. VIA
skal bidrage til at finde løsninger på samfundets udfordringer i et styrket samspil mellem civilsamfund, offentlige institutioner og erhvervsliv. Vi skal bringe vores viden i spil for at skabe udvikling og vækst. Og vi skal uddanne hele mennesker hele livet, så de kan sætte deres aftryk på
verden.
Aftryk på verden 2018-2020 har fire strategiske indsatsområder:


Aftryk VIA fremtidens uddannelser
Indsatsen sætter fokus på at danne og uddanne til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked. Den enkelte studerende skal udfordres til at blive så dygtig som mulig gennem individuelle talentforløb, tilvalg og læringsrum. De studerende skal have en mere aktiv rolle i videnkredsløb mellem forskning, uddannelse og praksis og i nytænkning af undervisning, der
er både vidensbaseret og professionsrettet, og som bringer de nye teknologier meningsfuldt
i spil.



Aftryk VIA styrket samarbejde med det private erhvervsliv
Indsatsen sætter fokus på at styrke og konsolidere virksomhedssamarbejdet. VIA skal etableres som en af de førende privatrettede videninstitutioner gennem tæt samarbejde med aftagerne om udvikling af både eksisterende uddannelser og mere fleksible uddannelsesforløb målrettet lokale behov for arbejdskraft samt ved at styrke virksomhederne gennem
forskning og udvikling. VIAs studerende skal alle have undervisning i entreprenørskab og
innovation og studentervæksthusene skal facilitere flere samarbejder mellem vores studerende og virksomhederne.



Aftryk VIA stærkt samfundsengagement
Indsatsen sætter fokus på VIA som lokal og global samfundspartner. Lokalt skal VIA arbejde for en balanceret udvikling og en geografisk bred uddannelsesdækning med fleksible uddannelsesmodeller. Globalt skal en fokuseret indsats bidrage til global forsyning af uddan-
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nelse, mobilitet, forskningssamarbejde og uddannelseseksport. Pejlemærkerne for arbejdet
er demokratisk dannelse og FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Medborgerskab
skal være en integreret del af uddannelsesforløbene og der er særligt fokus på at aktivere de
studerendes engagement i frivillige aktiviteter.


Aftryk VIA smidigt og effektivt samarbejde
Indsatsen sætter fokus på at styrke fælles smidighed og individuel handlekraft. VIAs kultur
skal formes i tråd med ambitionerne i Sammenhængsreformen om en mere sammenhængende offentlig sektor, hvor kerneopgaven er i fokus, og hvor dokumentation og bureaukrati fremover fylder væsentligt mindre. Vi skal anvende teknologien klogt til at styrke sammenhæng, transparens og kommunikation til fordel for både studerende, medarbejdere og
samarbejdspartnere. Effektivitet handler ikke blot om at gøre mere for mindre, men om at
gentænke arbejdsmetoder, processer, roller og opgaver – både for ledelse, studerende, medarbejdere og uddannelsespartnere.

I den strategiske rammekontrakt sættes der konkrete mål for enkelte elementer af VIAs strategi.
Ambitionen om at udfordre den enkelte studerende i aftryk VIA fremtidens uddannelser er
konkretiseret i mål for de studerendes læringsudbytte.
Ambitionen om at være en stærk udviklingspartner for både det private erhvervsliv og de offentlige institutioner i aftryk VIA styrket samarbejde med det private erhvervsliv og aftryk VIA
stærkt samfundsengagement er konkretisert i mål for at udvikle grunduddannelse og styrke efter- og videreuddannelse med fokus på arbejdsmarkedets kompetencebehov samt i mål for et
styrket videnkredsløb mellem FoU, uddannelse og erhverv/profession.
VIAs ambition om et smidigt og effektivt samarbejdet er ikke konkretiseret i den strategiske
rammekontrakt. Her er der sat fokus på effektiv ressourceudnyttelse på samfundsniveau gennem arbejde med fastholdelse af studerende.
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Strategiske mål
Strategisk mål 1 – Højt læringsudbytte for alle studerende
Det er VIAs mål, at alle vore studerende skal opnå det højest mulige læringsudbytte igennem deres uddannelsesforløb i forhold til både kompetencer og dannelse. Læringsudbyttet skal styrkes i tæt samspil mellem uddannelse og praktik. Alle studerende skal, uanset
udgangspunkt, udfordres, så de motiveres til at udnytte deres talenter og yde deres bedste. De krav, der stilles i uddannelsernes curriculum, herunder også praktikken, skal understøtte en studieintensitet svarende til minimum fuld tid (1650 timer om året).

Begrundelse og motivering af målet:
Den seneste studiemiljøundersøgelse i VIA viste, at de studerendes egen vurdering af læringsudbytte og tidsforbrug til studieaktiviteter varierer meget fra uddannelse til uddannelse. Målet er at løfte læringsudbyttet og/eller studieaktiviteten på de uddannelser, der
scorer lavt på den ene eller begge parametre.
Grundlag for vurdering af målopfyldelse:
Indikatorer til vurdering af, om målet er opfyldt (bruttoliste):
 De studerendes egen vurdering af læringsudbyttet og egen indsats
 De studerendes egen indberetning af tidsforbrug til studieaktiviteter / studieintensiteten
 Løftehøjde/løfteevne – fx forskel i karaktergennemsnit mellem adgangsgivende
eksamen og afsluttende eksamen?

Overvejelser i forhold til handleplan for strategisk mål 1 (dette er ikke en del af kontrakten):
 Metoder til dokumentation af den studerendes egen arbejdsindsats samt andre tiltag,
der kan hjælpe de studerende til at blive mere ”professionelle studerende”
 Særlig indsats i forhold til uddannelser med lav studieintensitet og lavt læringsudbytte (noget er formentlig allerede sat i værk på baggrund af studiemiljøundersøgelsen)
 Udvikling af målemetode og baseline ift. løfteevne/løftehøjde
 Synliggørelse af de studerendes deltagelse i extracurriculære aktiviteter
 Udvikling af metode til måling af læringsudbytte i praktikken
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Strategisk mål 2 - VIAs uddannelser matcher arbejdsmarkedets behov
Det er VIAs mål at opfylde arbejdsmarkedets behov for dimittender inden for de områder,
som VIA uddanner til. Det er samtidig et mål, at uddannelserne udvikler sig i takt med arbejdsmarkedets behov, og at dimittender fra VIA kan bidrage til at videreudvikle de erhverv og professioner, hvor de finder beskæftigelse. Et særligt fokusområde i kontraktperioden er, sammen med praksis, at sikre, at dimittenderne har stærke digitale kompetencer og stor teknologiforståelse i relation til deres kommende erhverv/profession.

Begrundelse og motivering af målet:
VIA arbejder løbende med vurdering af match mellem uddannelsesindhold, -tilgængelighed og arbejdsmarkedets behov på baggrund af aftagerundersøgelser, dimittendundersøgelser og statistik for dimittendledighed. Analyserne danner grundlag for tilpasning af uddannelsernes indhold og uddannelsesporteføljen.
Der er variationer i dimittendledighed på tværs af uddannelser. Det er væsentligt at arbejde med tilpasning af uddannelsernes indhold og antal studiepladser med henblik på at
matche arbejdsmarkedets behov. I VIAs dækningsområde ses der både udfordringer med
for mange og for få dimittender på tværs af uddannelser og geografi.
I lyset af de store udviklingsmuligheder, som digitaliseringen skaber i professioner og erhverv med heraf følgende nye opgaver og roller for VIAs dimittender, er der behov for at
komme yderligere et skridt foran i analysen af den fremtidige udvikling i erhverv og professioner, som VIA uddanner til. Derfor vil VIA arbejde på at udvikle sin analyse til en professions- og interessentanalyse.
Grundlag for vurdering af målopfyldelse:
Indikatorer til vurdering af, om målet er opfyldt (bruttoliste):
 Aftagernes vurdering af dimittendernes kompetencer
 Dimittendernes vurdering af uddannelsens relevans (Uddannelseszoom og egne
undersøgelser)
 Omfang af aftagerinddragelse i forhold til udvikling af uddannelserne
 Ledighedstal / beskæftigelsesgrad for VIAs dimittender
 En ny analysemodel (”VIA-analysen”) er udviklet og taget i brug.

Overvejelser i forhold til handleplan for strategisk mål 2 (dette er ikke en del af kontrakten):
 Videreudvikling af VIA Erhverv analysen til en aftager-/professions-/interessentanalyse, der omfatter alle de erhverv og professioner, som VIA uddanner til (”VIA-analysen”).
 Kortlægning af dimittendernes digitale kompetencer og teknologiforståelse – og arbejdsmarkedets behov for samme.
 Sikre tilgængelighed af uddannelse gennem bl.a. uddannelsesstationer og netbaseret
uddannelse.
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Strategisk mål 3 - Videnkredsløb mellem FoU, uddannelse og erhverv/profession
Det er VIAs mål at være en stærk partner for små og mellemstore virksomheder i forhold
til vækstdagsordenen og for velfærdsinstitutionerne i forhold til velfærdsinnovation. Det
forudsætter blandt andet et stærkt samarbejde mellem forskningsmiljøer og VIAs uddannelser og praksis – og det forudsætter at VIAs studerende aktiveres i videnkredsløbet.

Begrundelse og motivering af målet:
VIA har gennem de seneste år fokuseret på kapacitetsopbyging i forhold til forskning, udvikling og innovation og på strukturelle rammer for omsætning af viden. Antallet af
Ph.d.er, videnproduktionen fra forsknings- og udviklingsaktivitet og aktiviteten i studentervæksthusene er stigende. Fokus flyttes nu fra opbygning af kapacitet og rammer til det
aktive møde mellem parterne i videnkredsløbet og udbyttet af den fælles udvikling og innovation.
VIA vil fortsætte sit hidtidige arbejde med opdatering af uddannelsernes videngrundlag på
baggrund af viden fra både forskning, udvikling og praksis. Det særlige fokus i kontraktperioden vil være at bringe viden fra forskning og udvikling i spil i hos aftagerne.
Grundlag for vurdering af målopfyldelse:
Indikatorer til vurdering af, om målet er opfyldt (bruttoliste):
 Antal bachelorprojekter i samarbejde med praksis
 Antal studerende involveret i forsknings- og udviklingsarbejde
 Antal opslag på forskningsdatabaser
 Andel undervisere som underviser både på grunduddannelse og efter- og videreuddannelse
 Antal start-ups i studentervæksthusene

Overvejelser i forhold til handleplan for strategisk mål 3 (dette er ikke en del af kontrakten):
 Øget kontakt til praksis undervejs i uddannelsen – eventuelt et gennemgående projekt eller anden form for fast tilknytning til institutions eller virksomhed.
 Øget anvendelse af talentforløb gennem forskningstilknytning af de dygtigste studerende.
 Øget tilskyndelse af de studerende til at forfølge muligheden for at starte egen virksomhed på baggrund af innovative idéer.
 Etablering af strategiske alliancer og forskningssamarbejder med universiteter og
professionshøjskoler.
 Etablering af tværfaglige ”laboratorier” som platform for velfærdsinnovation.
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Strategisk mål 4 - Effektiv ressourceudnyttelse på samfundsniveau
Det er VIAs mål at uddanne motiverede og højt kvalificerede dimittender fra ind- og udland til det danske arbejdsmarked, som bidrager til udvikling og innovation af erhverv og
profession. Det forudsætter at den enkelte studerende træffer det rigtige uddannelsesvalg,
gennemfører sin uddannelse med et godt resultat og efterfølgende skaber en selvstændig
virksomhed eller finder ansættelse i dansk privat eller offentlig virksomhed.

Begrundelse og motivering af målet:
VIA har gennem mange år arbejdet systematisk med at øge fastholdelse af studerende og
har nået pæne resultater. Et øget fokus på studerendes motivation og kvalifikation medfører overvejelser om, hvorvidt alle optagne skal søges fastholdt i studiet – og om alt frafald
er lige kritisk. Fokus flyttes nu fra et entydigt fokus på fastholdelse til fokus på at minimere omkostningerne ved frafald.
VIA uddanner både danske og internationale studerende. De internationale studerende
rummer et stort potentiale for danske virksomheder – blandt andet fordi der inden for flere områder er mangel på arbejdskraft, og fordi de erfaringsmæssigt kan fremme eksport
til egne hjemlande. Der har vist sig udfordringer med at fastholde de internationale dimittender på det danske arbejdsmarked. VIA øger derfor fokus sin indsats i forhold til lokal
forankring og beskæftigelse rettet med internationale studerende.
Grundlag for vurdering af målopfyldelse:
Indikatorer til vurdering af, om målet er opfyldt (bruttoliste):
 Omkostninger ved frafald
 Gennemsnitlig studietid for frafaldne
 Andel af frafaldne som er startet på anden uddannelse efter et år
 Dimittenders beskæftigelse
 Udenlandske dimittenders beskæftigelse

Overvejelser i forhold til handleplan for strategisk mål 4 (dette er ikke en del af kontrakten):
 Friskole-ordning med mulighed for ”overoptag” og tidlig frasortering af studerende.
 Bedre forventningsafstemning forud for optag på uddannelsen.
 Indgåelse af aftaler med virksomheder om ansættelse af udenlandske dimittender.
 Samarbejde med frivillighovedstad om inddragelse af udenlandske studerende i frivillige aktiviteter med henblik på at blive inddraget i fællesskab.
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Strategisk mål 5 - Styrket efter-og videreuddannelse med fokus på arbejdsmarkedets kompetencebehov
VIAs mål er at sikre øget og fleksibel tilgængelighed af de rette kompetencer i hele regionen. Efter- og videreuddannelse tilrettelagt med afsæt i aktuelle behov er den hurtigste vej
til at opfylde nye kompetencebehov på arbejdsmarkedet. VIA ønsker at udvikle nye uddannelsesformater med region, kommuner og virksomheder med henblik på at udbyde efter- og videreuddannelse under fleksible former, der understøtter effekt og anvendelighed
af de opnåede kompetencer.

Begrundelse og motivering af målet:
VIA har over en årrække fået etableret en partnerskabsmodel med en række offentlige aftagere med henblik på at tilbyde et efterspørgselsorienteret udbud af efter- og videreuddannelse. Parallelt er der arbejdet på at styrke samarbejdet med private virksomheder.
VIA har endnu ikke udfoldet det fulde potentiale på det private område, og der er fortsat
et potentiale i region og kommuner for efter- og videreuddannelse, som understøtter organisationernes strategiske udvikling. Der er behov for nye modeller for samarbejde om
afdækning af kompetencebehov og større fleksibilitet i gennemførslen af kursus- og uddannelsesaktivitet for både offentlige og private virksomheder.
Grundlag for vurdering af målopfyldelse:
Indikatorer til vurdering af, om målet er opfyldt (bruttoliste):
 Omsætning på efter- og videreuddannelse
 Antal samarbejder med kommuner og region om nye effektfokuserede uddannelsesformater, herunder digitale uddannelsesformater
 Antal samarbejder med virksomheder/grupper af virksomheder om effektfokuseret kompetenceudvikling
 Antal strategiske udviklingssamarbejder med aftagere. Et strategisk udviklingssamarbejde er defineret ved at være et nytænkende, samskabende strategisk udviklingstiltag som ligger ud over et nyt uddannelsesfomat og som kan løfte en
faggruppe, branche, organisation eller virksomhed kompetencemæssigt på en
måde der skaber potentiale til ny forretningsudvikling, vækst eller mere effektiv
drift.

Overvejelser i forhold til handleplan for strategisk mål 5 (dette er ikke en del af kontrakten):
 Udvikling af partnerskabsmodeller for ”udstationering” af VIA-medarbejdere til behovsafdækning eller undervisning.
 Udvikling af fleksible udbudsformer hvor erhvervede kvalifikationer suppleres – frem
for krav om gennemførelse af hele moduler.
 Udvikling af attraktive digitale uddannelsesmuligheder.
 Udvikling af mere fleksibel brug af kompetencevurdering med henblik på at kunne
målrette og individualisere uddannelsesforløb yderligere.

[Institutionen tilføjer selv yderligere strategiske mål efter behov]
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Høringsbrev sendes til:
Bestyrelse
VIA-DSR
HSU
Hovedområdernes chef-/ledelsesgrupper
Fællesfunktionernes chefgruppe

Høring af udkast til strategisk rammekontrakt
VIAs udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet er
udløbet med udgangen af 2017. VIA er derfor i gang med forhandling af
den kommende kontrakt – kaldet strategisk rammekontrakt. Kontrakten
er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.
VIA har på første forhandlingsmøde med styrelsen aftalt fem strategiske
mål for kontrakten:
– Højt læringsudbytte for alle studerende
– VIAs uddannelser matcher arbejdsmarkedets behov
– Videnkredsløb mellem FoU, uddannelse og erhverv/profession
– Effektiv ressourceudnyttelse på samfundsniveau
– Styrket efter-og videreuddannelse med fokus på arbejdsmarkedets
kompetencebehov
På baggrund af input fra en sparringsgruppe med repræsentanter fra
DSR, HSU, ledere, chefer, direktion og bestyrelse er der udarbejdet et
udkast til strategisk rammekontrakt, som nu sendes i høring.
I tilknytning til den strategiske rammekontrakt skal der endvidere udarbejdes en handleplan med henblik på realisering af de strategiske mål.
Handleplanen er ikke formelt en del af kontrakten, men den vil danne
grundlag for de årlige statusredegørelser til ministeriet, og den kan ajourføres i løbet af kontraktperioden. Den første version af handleplanen
skal indsendes til ministeriet sammen med VIAs udspil til strategisk rammekontrakt senest 1. marts 2018.
I det vedlagte udkast til den strategiske rammekontrakt fremgår forslag
fra sparringsgruppen til indsatser i den kommende handleplan.
I inviteres til at afgive høringssvar i forhold til udkast til strategisk rammekontrakt og samtidig komme med input til den kommende handleplan.
I høringen er vi særligt optagede af at få input, som retter sig mod følgende spørgsmål:
– Er sammenhængen mellem den strategiske rammekontrakt og VIAs
reviderede strategi tydelig? Er der potentielle konflikter mellem den
strategiske rammekontrakt og VIAs reviderede strategi?

Birgitte Quelle
Chef for Strategi & Ledelsesstøtte
Strategi & Ledelsesstøtte
Campus Aarhus N
Hedeager 2
DK-8200 Århus N
E: BAQ@VIA.DK
T: +4587551102
via.dk
Dato: 15. januar 2018
Ref.: BAQ
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– Er de beskrevne strategiske mål meningsfulde at arbejde med i de
kommende fire år? Er der væsentlige aspekter, som mangler for at
skabe en meningsfuld ramme?
– Hvilke indsatser er væsentlige at prioritere i den kommende handleplan i forhold til hvert af de strategiske mål? Der kan både kommenteres på sparringsgruppens overvejelser, som fremgår af papiret, og
fremsættes forslag om andre indsatser, som bør prioriteres i det kommende arbejde.

I bedes sende jeres høringssvar til strategiledelse@via.dk senest den 5.
februar 2018.
Vi beder venligst om, at input samles i ét høringssvar fra henholdsvis bestyrelse, DSR, HSU, VIA Pædagogik og Samfund, VIA Sundhed, VIA Erhverv, VIA Efter- og Videreuddannelse og VIA Fællesfunktioner.

Med venlig hilsen

Birgitte Quelle
Chef for Strategi & Ledelsesstøtte

Vedlagt som bilag er:
– Udkast 180114 strategisk rammekontrakt 2018-2021 VIA University
College
– Procesplan for strategisk rammekontrakt 2018-2021 150118
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Dato: 15. januar 2018
Journalnr.: U0001-7-4-2-17
Ref.: EBJM

Proces- og tidsplan for indgåelse af Strategisk rammekontrakt 20182021 (opdateret januar 2018)
Dato/måned + År
Juni 2017
18. august 2017
21.-25. august 2017
29. august 2017
30. august 2017
15. september 2017
18. september 2017
18. september 2017
21. september 2017
2. oktober 2017

Handling
Ministeriet har udmeldt de overordnede samfundsmæssige mål
for kontrakterne og udsendt forhandlingspakke.
Opstartsmøde i ministeriet for bestyrelsesformænd og rektorformandskaberne.
Udarbejdelse af procesplan, samt koordinering i forhold til processen for udarbejdelse af VIAs strategi 2018-2020.
Direktionsmøde. Procesplan fremlagt til kommentering, inkl.
drøftelse vedr. sammensætning af sparringsgruppe.
Forretningsudvalgsmøde. Procesplan fremlagt til kommentering
og repræsentant til sparringsgruppe udpeget.
HSU-møde. Procesplan fremlagt til orientering og repræsentanter til sparringsgruppen udpeget.
Bestyrelsesmøde. Procesplan fremlagt til orientering.
Strategidag i VIA med deltagelse af bestyrelse, uddannelsesudvalg, strateginetværk, direktion, HSU, m.fl.
Møde i VIA-DSR. Orientering om procesplan og udpegning af
repræsentanter til sparringsgruppen
Møde/workshop nr. 1 med sparringsgruppe bestående af repræsentanter fra:
Bestyrelsen, HSU, DSR, Direktionen, Uddannelseschefer, Uddannelsesledere, Fællesfunktionschefer.
Fokusspørgsmål: Hvad vil det være vigtigt at få med i VIAs
Strategiske rammekontrakt 2018-2021?

September –
oktober 2017

Udarbejdelse af VIAs udspil til strategiske udfordringer i forhold
til kerneopgaver – på baggrund af strategidagen, input fra sparringsgruppen, øvrige input fra organisationen og de overordnede samfundsmæssige mål, der er udmeldt fra ministeriet. Udspillet skal fremsendes til ministeriet inden 1. forhandlingsmøde.

10. oktober 2017

Direktionsmøde. Drøftelse af første udkast til VIAs oplæg til 1.
forhandlingsmøde.

24. oktober 2017

Direktionsmøde. VIAs oplæg til 1. forhandlingsmøde færdigbehandles og indstilles til godkendelse i bestyrelsen.

30. oktober 2017

Bestyrelsesmøde. Drøftelse og godkendelse af VIAs udspil til
strategiske udfordringer / Oplæg til 1. forhandlingsmøde.
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Dato/måned + År
17. november 2017

Handling
HSU-møde. Orientering om VIAs oplæg til 1. forhandlingsmøde.

20. november 2017

Frist for fremsendelse af materiale og deltagerkreds til 1. forhandlingsmøde

4. december 2017

1. forhandlingsmøde mellem VIA og ministeriet.

December 2017

Udarbejdelse af VIAs udspil til kontrakt

7. december 2017

HSU-møde. Kort orientering om udfaldet af 1. forhandlingsmøde

11. december 2017

Møde/workshop nr. 2 med sparringsgruppen
Tilbagemeldinger fra 1. forhandlingsmøde og input til udkast til
Strategisk rammekontrakt 2018-2021.

11. december 2017

Bestyrelsesmøde. Kort orientering om udfaldet af 1. forhandlingsmøde.

9. januar 2018

Direktionsmøde. Drøftelse af kontraktudkast med henblik på, at
det kan sendes i høring.

Januar 2018

Kontraktudkastet sendes i høring i bestyrelsen, HSU, VIA DSR
og relevante ledelsesfora i hovedområder og fællesfunktioner.

22. januar 2018

HSU-møde. Drøftelse af VIAs udspil til kontrakt.

2. februar 2018

Bestyrelsesmøde. Drøftelse af VIAs udspil til kontrakt samt aftale om, hvem der har mandat til at færdiggøre kontraktudkastet
inden fremsendelse til ministeriet.

Februar 2018

Færdiggørelse af VIAs udspil til kontrakt. Udspillet skal fremsendes til ministeriet inden 2. forhandlingsmøde.

20. februar 2018

Direktionsmøde. Drøftelse af det endelige kontraktudkast og
handleplan inden fremsendelse til ministeriet.

1. marts 2018

Frist for fremsendelse af materiale og deltagerkreds til 2. forhandlingsmøde

15. marts 2018

2. forhandlingsmøde mellem VIA og ministeriet.

Marts/april 2018

Kontrakten færdiggøres på baggrund af 2. forhandlingsmøde.

23. marts 2018

HSU-møde. Orientering om udfaldet af 2. forhandlingsmøde.

9. april 2018

Bestyrelsesmøde (sidste møde i den afgående bestyrelse). Endelig godkendelse af VIAs strategiske rammekontrakt med ministeriet.

April 2018

Undertegnelse af kontrakt med ministeriet.
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Notat
Til: Bestyrelsen
Cc:
Vedr.: Balance i VIAs økonomi – Status på projektsporene, januar 2018

Balance i VIAs økonomi – kort status på projektsporene, januar 2018
Det er cirka et år siden, at direktionen lancerede tre nye projektspor i
tilknytning til projekt Balance i VIAs økonomi, og direktionen har netop
modtaget og gennemgået statusrapporter fra alle projektsporene i Balance-projektet.
Første fase af Balance i VIAs økonomi (2016) omfattede følgende projektspor:
– 1a Uddannelsesudbud og –tilrettelæggelse
– 1b Indtægtsmuligheder
– 2a Lokationer, arealforbrug og ejendomsdrift
– 2b Indkøb og sourcing
– 3 Løn- og personaleforhold
– 4 Ledelse, organisering og støttefunktioner
Anden fase af Balance i VIAs økonomi (2017-2020) omfatter projektsporene:
– 5 Fremtidens uddannelser i VIA – Professionsdidaktik 2020
– 6 Principper for VIAs fremtidige organisering
– 7 De studerendes møde med VIA før, under og efter studietiden
I det følgende gives et kort resumé af statusrapporterne med særligt
fokus på, hvordan det går med indfrielsen af de økonomiske rationaler.
Desuden redegøres for direktionens overvejelser om det videre arbejde med balance-sporene.

Status på projektspor 1-4 – Balance i VIAs økonomi, fase 1
Analyserne vedrørende projektspor 1-4, der blev gennemført i foråret
2016, førte til beslutning om budgetforbedringer på i alt 21 mio.kr. i
2017, hvoraf cirka halvdelen skulle realiseres som konkrete besparelser, mens den anden halvdel skulle hentes via øgede indtægter. Enkelte af analyserne blev ikke afsluttet i foråret 2016, men indgik i stedet
i grundlaget for beskrivelse af projektsporene 5-7.
Den seneste økonomiske opgørelse vedrørende de iværksatte initiativer fra projektspor 1-4 viser, at der indtil videre er realiseret et potentiale på cirka 13 mio.kr. Eftersom regnskabet for 2017 endnu ikke er af-
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sluttet, mangler der stadig nogle endelige resultater, f.eks. vedrørende omfanget af udbetalt over-/merarbejde og udbetalt ferie samt indtjeningen på efter- og uddannelsesaktiviteter og øget ekstern finansiering. En
endelig status vil blive forelagt for direktion og bestyrelse i forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet
for 2017.
Direktionen forventer, at der ved fuld indfasning i 2018 nås et økonomisk mål tæt på det forventede. I det
omfang, der fortsat vurderes at være et økonomisk potentiale at hente, vil der blive arbejdet videre med initiativerne også i de kommende år.

Status på projektspor 5 – Fremtidens uddannelser i VIA
De overordnede resultatmål for projektspor 5 er 1) at de økonomiske måltal bliver indfriet, og 2) at der udvikles et antal uddannelses-, undervisnings- og studieaktivitetsformater til realisering af projektsporets didaktiske og økonomiske mål. Et format defineres i denne sammenhæng som en ”formgivning” af en konkret og
afgrænset praksis eller uddannelsesaktivitet, som dermed kan deles og blive genanvendelig for kolleger.
Projektsporet gennemføres med udgangspunkt i en aktionslæringsmodel, og udviklingen af formater er forankret i de enkelte uddannelser med en tværgående porteføljeledelse som koordinerende og understøttende
for arbejdet.
Statusrapporten vedrørende projektspor 5 indeholder en opgørelse over de forventede økonomiske rationaler i 2018 som følge af udviklingen af formater i de enkelte uddannelser og hovedområder. Opgørelsen viser,
at det samlede økonomiske rationale fra udviklingen af formater i budget 2018 er cirka 7,3 mio.kr., mens det
samlede effektiviseringskrav i tilknytning til projektspor 5 udgør cirka 26,3 mio.kr. pr. år i årene 2018, 2019
og 2020.
Direktionen anerkender, at arbejdet i dette spor er præget af stor kompleksitet og forbundet med store udfordringer. Projektet skal således balancere mellem at udvikle uddannelserne og finde konkrete besparelser
samtidig med, at uddannelsernes kvalitet og de studerendes læringsniveau fastholdes.
På baggrund af særligt den økonomiske opgørelse er det imidlertid direktionens vurdering, at den nuværende tilgang til projektspor 5 ikke har fungeret tilfredsstillende, og at der er behov for at gentænke projektsporets rammer og design. Direktionen har derfor besluttet, at der skal foretages markante justeringer i projektet.
Der vil blive udarbejdet oplæg til ny ramme, hvis grundlag vil være en tilpasning af projektets bærende paradigme, en mere fælles strategisk tilgang, samt at der tages udgangspunkt i besparelsernes omfang i forbindelse med design af konkrete tiltag.

Status på projektspor 6 – VIAs fremtidige organisering
Resultatmålet for projektspor 6 er, at omkostningerne til ledelse skal reduceres med mindst 10% i forhold til
udgangspunktet den 31.12.2015. Det samlede besparelseskrav på omkostninger til ledelse er mindst 13,2
mio.kr., og besparelsen skal realiseres i perioden 2017-2020.
Statusrapporten viser, at der ved udgangen af 2017 er realiseret en besparelse på 7,6 mio.kr. i forhold til udgangspunktet. På denne baggrund er det direktionens forventning, at der ved fuld indfasning i 2020 vil være
sparet mere end forventet på projektspor 6.

Status på projektspor 7 – De studerendes møde med VIA før, under og
efter studietiden (”Brugerrejsen”)
Projektgruppen for projektspor 7 har i efteråret 2017 iværksat fire delprojekter, der alle adresserer kritiske
kontaktpunkter i den studerendes brugerrejse før og under uddannelse. Rapporten redegør kort for succeskriterierne for de fire delprojekter og for projektsporet som helhed. Der er endnu ikke knyttet nogen økonomiske rationaler til projektsporet.
På baggrund af direktionens drøftelse af statusrapporten vil der i den nærmeste fremtid blive foretaget en revision af opgavebeskrivelsen og tidsplanen for projektspor 7, ligesom det overvejes, om der kan sættes økonomiske potentialer på nogle af initiativerne.
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Notat til løntema i VIAs bestyrelse – til mødet 2.2.18. V. Jens Eistrup

Afsæt
Et gammelt ønske fra OT om at få bestyrelsen til at forholde sig til VIAs lønstruktur for ledere – herunder
den systematiske brug af resultatløn, dvs. lønbonusser der udløses ved indfrielse af bestemte mål defineret
i organisationens top. Jeg ønsker at redegøre for praksis, at rejse nogle problemstillinger omkring den, at
præsentere nogle alternativer og få bestyrelsen til at drøfte og tage stilling til formål og rationaler ved VIA
lønstruktur for ledelsesløn.

Redegørelse (baseret på svar fra Løn & Personale i VIA)
Der er aktuelt 156 ledere på niveau 1+2+3 og de aflønnes efter regler for ”Overenskomstansatte
akademikere i stillinger klassificeret i lønramme 35-42” (https://dm.dk/Raadgivning/L/LederStat).
94 af lederne på de 3 niveauer har desuden en aftale om, at der udbetales en bonus, der er afhængig af
målopfyldelse på en række specifikke målepunkter. VIA har beskrevet principper herfor i et notat (”Notat
om rammer for resultatløn 2017” - vedlægges som bilag)
Kontrakterne er individuelle, men målepunkter for udviklingskontrakten og princip om budgetoverholdelse
går igen i hovedparten af kontrakterne. Oversigt hvem der har resultatlønskontrakter og hvem der indgår
dem findes her: https://medarbejder.via.dk/afdelinger-og-udvalg/hr/under-ansaettelsen/loen-ogloenforhandling/Sider/Resultatloenskontrakter-2017.aspx (her findes links til de enkelte kontrakter).

Målopfyldelsen opgøres hvert år og udløser således en af denne afhængig %-del af den samlede
mulige bonus, der fremgår af hver enkelt kontrakt (og som ligger mellem 69.000 på niveau 3 til
180.000 for rektor). I 2016 er udbetalt 7.618.692 kr. i resultatløn, svarende til ca. 5,7 % af den
samlede lønsum til ledere på niveau 1+2+3.
De enkelte kontrakter er på 13-16 sider og de udarbejdes/justeres og opgøres hvert år. Vedlagt som bilag er
et eksempel på, hvordan kontrakter ser ud. Dem har vi altså pt. (2017) 94 af i VIA.

Problemstillinger
Man kan påpege mange problemstillinger ved det bagvedliggende behavioristiske, adfærdsøkonomiske
tankesæt - rullet ud i en organisation med højtuddannede medarbejdere, der arbejder for at uddanne
vidende, kritiske, selvstændige unge mennesker med evner til at begrunde deres handlinger fagligt og etisk
i en broget virkelighed. Det er på et teoretisk niveau et fremmedelement, der i sine grundantagelser er helt
på tværs af alt, hvad vi ellers arbejder med i vores professionsuddannelser [Forestil Dem et øjeblik, at man
omsatte denne logik til undervisningspraksis: ”Du skal handle på den måde, der udløser den højeste bonus til dig selv.
Stol du blot på, at så skal det nok gå godt. Når nogen spørger ”hvorfor?”, så henviser du blot til din overordnede.”].

Dette vil jeg undlade at gå yderligere ind i – blot vil jeg påpege nogle mere konkrete problemer, der
udspringer af den teoretiske problemstilling:

1.Ressourceproblematik:
Hvert år udarbejdes, opgøres og indrapporteres altså op mod 100 kontrakter – dvs. ca. 1500 siders
kontrakttekst om året i VIA. Hvortil kommer en ganske omfattende mængde af bilagstekst, der danner
dokumentationen for graden af målopfyldelse (se vedlagt eksempel på kontrakt). Disse skal så, efter
behandling i VIA, videresendes til Finansministeriet, der krydstjekker opgørelser fra ledere i hele staten.
Det er ikke lykkedes mig at få et estimat af, hvad VIA bruger af arbejdstimer på dette. Men det virker
provokerende og ødselt, at VIA i disse knaphedstider bruger hvad der må være betragtelige ressourcer på
administration og dokumentation af denne praksis. Det rimer ikke på en smidig organisation.

2.Forståelighed og legitimitet af lederes beslutninger
VIA er en arbejdsplads med højtuddannede medarbejdere, der hver dag tager beslutninger, der er
begrundet i hensynet til at indfri det overordnede formål med uddannelserne. Når vi mødes og
argumenterer fagligt, pædagogisk og didaktisk, er gyldighedskriteriet i sidste instans, at vores handlinger
skal kunne kædes sammen med indfrielse af formål. At formål kan tolkes forskelligt er så en del af
dynamikken, men det ændrer ikke ved præmissen.
I denne sammenhæng er det helt afgørende, at ledelsesmæssige beslutninger fremstår og begrundes som
lederes bedste bud på, hvordan vi mest muligt kan bevæge os mod disse formål. Dermed er forståelige
begrundelser også afgørende for, om ledelsesmæssige beslutninger bliver til reelt levet liv i organisationen.
Den blotte mistanke om, at der ligger egne økonomiske interesser til grund for ledelsesmæssige
beslutninger er decideret kortsluttende for forståelighed af beslutninger. Og den mistanke vi naturligvis
være til stede, så længe vi har denne lønstruktur. Det ved lederne også godt, hvorfor de altid skynder sig at
sige, at de skam aldrig kigger på disse kontrakter. Det er med andre ord en tilståelsessag: lederne ved godt,
at bonuslogikken står i vejen for deres reelle autoritet over for medarbejderne. Det virker forplumrende for
et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, som alle mener bør være baseret på dialog og argumenter
til kvalificering af ledelsesmæssige beslutninger.
………………………………….
Til disse to problemstillinger kunne man føje risiko for dårlig koordination på tværs - og man kunne spørge
til det hensigtsmæssige i, at bonusudløsende mål kun kan defineres hierarkisk og ikke i dialog med
undervisningspraksis. Men de to ovenstående giver i sig selv rigelig grund til eftertanke.

Summa summarum:
Den nuværende praksis fremstår unødigt ressourcetung at administrere, og den står i vejen for ledelsens
legitimitet og autoritet og for et godt samarbejde med medarbejderne. Der er i høj grad brug for at drøfte
rationalerne bag resultatlønskonceptet og dets hensigtsmæssighed i en uddannelsesinstitution.

Mulige alternativer
Jeg ønsker som medarbejder en ledelse, der har legitimitet og nyder respekt blandt medarbejderne. Det er
det bedste udgangspunkt for at skabe gode uddannelser og gode arbejdsvilkår - måske ikke mindst i
trængselstider som nu. Et første skridt på den vej kunne være at indføre et lønkoncept, der ikke
sammenblander private og institutionelle interesser.
Forslag hertil – i det udgangspunktet er, at det ikke er størrelsen på lederlønninger der er i fokus (det er en
anden diskussion), dvs. at lønsummen er konstant:
-

-

-

Den lokale og radikale: at alle resultatløns-kontrakter arkiveres lodret og alle ledere får en
kompenserende lønforhøjelse svarende til den gennemsnitlige udbetalingsprocent over f.eks. de
sidste 3 år (samlet set samme lønpulje). Der er muligvis nogle fag-juridiske barrierer her. Derfor
også et par andre modeller.
Den nationale og politiske: at UC’ere og andre statsinstitutioner – i samarbejde med relevante
fagforbund - står sammen om at påpege uhensigtsmæssighederne ved dette system og om at
formulere og præsentere et alternativ for FM.
Den lokale og pragmatiske: At alle lederes resultatlønskontrakter blev gjort enslydende og blev
koblet på nogle helt overordnede mål – f.eks. som de står i udviklingskontrakten. Dermed er der
kun én kontrakt at administrere, og ledere vil ikke have personlig økonomisk vinding som et
forstyrrende element i dagligdagens beslutninger og relationer. Den enkelte leders lønaftale kan så
hedde løn efter skala + en procentdel af et givet maks.-beløb udløst i funktion af VIAs samlede
målopfyldelse af (f.eks.) udviklingskontraktens mål, VIAs egne strategiske mål eller noget helt tredje
som kunne udarbejdes i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Disse forslag gør ikke op med ledelseshierarkiet. De betyder blot, at den hierarkisk overordnede ledelse
afstår fra at bruge økonomiske gulerødder som middel til at give retning for de hierarkisk underordnedes
praksis. Der er heldigvis rigtig mange andre måder, man kan sætte retninger på, og VIA bruger dem allerede
flittigt. Der er rigtig meget at vinde og intet at tabe.

………………………………………

Jeg har i mine efterhånden 10 år som medarbejder i VIA ikke mødt én eneste, hverken leder eller
medarbejder, der har forsvaret denne praksis som andet end ’jamen, sådan der det’ eller ’det er jo noget vi
skal, og det lever vi med’. Jeg har til gengæld mødt rigtig mange medarbejdere, der ikke har fuld tillid til
lederes formulerede begrundelser, fordi dette spøgelse lurer i baggrunden.
Det kan vi ganske enkelt ikke være tjent med. VIA bør have mod, passion og nysgerrighed nok til at tænke
ud af FM-boksen og indrette sig på måder, der passer til en moderne uddannelsesinstitution, og som giver
de bedste betingelser for at VIA samlet set kan gøre det godt.

Dato:17-11-2016

Rammer for resultatløn 2017

Journalnr.: U0001-7-03-1-16
Ref.: JRJ

Resumé
I nærværende notat og med henblik på 2017 er VIAs gældende resultatlønsordning tilpasset. Det indebærer,
at direktionens resultatlønskontrakter (niveau 1) fortsat afspejler rektors resultatlønskontrakt, og at der som
tidligere er en tæt kobling til Udviklingskontrakten 2015-2017. VIAs strategi ”Aftryk på verdenen” og projektet:
”Balance i VIAs økonomi 2019” forventes også at indgå.
For øvrige ledelsesniveauer gælder, at direktionsmedlemmerne tilpasser de overordnede præmisser og retningslinjer til brug for resultatlønskontrakter i eget ressort (niveau 2 og 3). Resultatlønskontrakter for chefer
og ledere med uddannelsesansvar forventes at afspejle direktørernes kontrakter, mens der for alle niveauer
er en forpligtelse til at formulere kontrakterne, så de medvirker til at udfolde de indsatser som både strategien og sporene i balance-projektet kalder på.

Rammerne for ledernes resultatlønskontrakter i 2017
Resultatlønskontrakter er ét af flere formelle styringsredskaber, som skal spille sammen med de øvrige styringsredskaber i VIA: VIAs Vision, VIAs strategi 2015-2017, Udviklingskontrakt 2015-2017 og ministeriets bemyndigelsesskrivelse.1 Det er en grundlæggende forudsætning for ledelsesarbejdet i VIA, at budgetterne
overholdes2, og at udviklingskontraktens målepunkter og måltal indfries med en samlet målopfyldelsesgrad
på mindst 50 %. Udmøntningen af en leders resultatløn vil derfor altid blive vurderet i relation til om disse forudsætninger er opfyldt. I henhold til ministeriets bemyndigelsesskrivelse skal resultatlønskontrakter:
 skabe synlighed og gennemskuelighed omkring VIAs mål og resultater
 vurderes ud fra ambitiøse målsætninger.
Som en konsekvens heraf vil fuld målopfyldelse sjældent forekomme.
Formålet med anvendelsen af resultatlønskontrakter i VIA, er således:
 at fremme fokus på stræben efter betydningsfulde og værdiskabende resultater
 at fremme samspil mellem VIAs overordnede strategi og de enkelte lederes fokus
 at fremme sammenhængen mellem institutionens mål og ledelsesresultater
 at understøtte arbejdsdelingen og sammenhængen mellem ledelsesniveauer
 at fremme dialogen om mål og resultater mellem de respektive ledelsesniveauer.

1 Jf. mail fra Uddannelsesstyrelsen med rettelse til genfremsendelse af ”Bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt med institutionens rektor og øvrige ledere”, brev af 23. maj 2012 til bestyrelserne på professionshøjskoler, erhvervsakademier, de kunstneriske,
kulturelle og maritime uddannelsesinstitutioner fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. (U0003-7-03-19-14)
2 Jf. side 4 i nærværende notat, Bilag – håndtering af eventuelle uoverensstemmelser mellem de årlige budgetmål og årets resultat
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I forbindelse med udformningen af resultatlønskontrakterne bør der være opmærksomhed på, at de indholdsmæssigt
 understøtter og motiverer til samarbejde på tværs af områder og enheder
 er med til at fremme forandringer, og rækker ud over det normalt forventelige
 er operationelle med tydelig sammenhæng mellem resultater, målepunkter og måltal
 indeholder ”outcome”-relaterede mål for en ikke uvæsentlig del af den samlede kontrakt
 medvirker til at gøre afrapporteringen så administrativ enkel som muligt.

Kontrakten – indgåelse, indberetning og afrapportering
Alle ledere i VIA har mulighed for at få en resultatlønskontrakt, og det er en personlig kontrakt, som indgås
med nærmeste overordnede.3
VIAs resultatlønskontrakter indgås inden for følgende beløbsrammer:
Kontraktholder

Aftalepart

Rektor

VIAs bestyrelse/ formandsbemyndigelse
Rektor
Direktionsmedlemmer
Chefer

Øvrige direktionsmedlemmer
Chefer
Ledere

Maksimal beløbsramme
(v. 100 %)
180.000 kr.
150.000 kr.
106.000 kr.
69.000 kr.

På grundlag af de dokumenterede resultater indstiller kontraktholder målopfyldelsesgraden til aftaleparten,
som har den endelige afgørelse vedrørende målopfyldelsesgraden. Det er aftaleparten, der vurderer graden
af kontraktholderens målopfyldelse på baggrund af indstilling og dokumentation fra kontraktholder. I vurderingen er det muligt at graduere udmøntningen af resultatløn, således at delvis målopfyldelse udløser delvis
udmøntning. Mindst halvdelen af resultatlønskontrakten skal være opfyldt, for at der kan udløses resultatlønsmidler herfor (samlet gennemsnit).
Resultatløn udbetales af lønadministrationen efter anvisning af aftaleparten, og det vil tidligst kunne
ske i april/maj efter kontraktperiodens ophør, når VIAs årsrapport er vedtaget af bestyrelsen, og afrapporteringen på rektors resultatlønskontrakt er godkendt.
Beløbet udbetales som ikke-pensionsgivende engangsvederlag.
Resultatlønskontrakter indgås senest pr. 19. april 2017 og underskrives af de to parter.
For nyansatte ledere med tiltrædelse efter 19. april kan en resultatlønskontrakt i det gældende kalender år
ikke komme på tale. Efter konkret vurdering og drøftelse kan man eventuelt gøre brug af éngangsvederlag.
Det er aftalepartens ansvar at sikre, at den endelige kontrakt med underskrifter journaliseres i SBSYS og
indberettes til økonomiafdelingens lønadministration inden udmeldte deadline.
Rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på VIAs internet og medarbejderportal. Alle øvrige resultatlønskontrakter gøres ligeledes åbne for alle på Medarbejderportalen.
Hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for resultatlønskontraktens opfyldelse, er det muligt
at tilpasse kontrakten i løbet af kontraktperioden. Der kan være tale om væsentlige ændringer
i arbejdsopgaver, ansvarsområder eller der kan være eksternt betingede og væsentlige ændringer i fx lovgivningen eller overordnede myndigheders ændrede prioriteringer. Sådanne væsentlige ændringer skal være
velbegrundede og veldokumenterede. Spørgsmålet om tilpasningen kan rejses af begge parter, og det er aftaleparten, der på baggrund af en dialog afgør, om der skal ske tilpasning.

3

Resultatlønskontrakten er ikke en juridisk kontrakt, hvorfor den ikke kan gøres til genstand for retlig handling og heller ikke har indflydelse på de regler, som i øvrigt gælder for ansættelsesforholdet.
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Fratrædelse
Ved uansøgt fratrædelse begrundet i kontraktholders forhold bortfalder resultatlønskontrakten.
Ved uansøgt fratrædelse begrundet i VIAs forhold i løbet af kontraktperiodens første halvår vil der i udgangspunktet ikke blive tale om resultatløn. Ved tilsvarende fratrædelse i andet halvår beslutter aftaleparten hvorvidt og i givet fald hvordan og hvornår, der udbetales resultatløn. Uanset fratrædelsestidspunkt kan aftaleparten gøre brug af éngangsvederlag.
Ved kontraktholders ansøgte fratrædelse i kontraktperioden bortfalder resultatlønskontrakten.
Ved kontraktholders planlagte fratrædelse i løbet af kontraktperioden, fx ved ophør af åremålskontrakt, indgås en resultatlønskontrakt med en reduceret ramme svarende til den andel af 2017, kontraktholder er ansat. Resultatlønskontrakten opgøres og udbetales i øvrigt på sædvanlige vilkår, jf. ovenfor.

Tidsplan for indgåelse af resultatlønskontrakter for 20174
31. januar

Hvert direktionsmedlem indberetter til lønadministrationen hvilke personer, der bliver aftalt
resultatlønskontrakt med

10. februar

Deadline for rektors resultatlønskontrakt

14. marts

Deadline for direktionsmedlemmernes resultatlønskontrakter

19. april

Deadline for konkret formulering af resultatlønskontrakter.

4 Afrapportering af resultatlønskontrakter for 2016 – afventer godkendelse af årsrapport inkl. afrapportering på udviklingskontrakten for
2016.
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Bilag – Håndtering af eventuelle uoverensstemmelser mellem de årlige budgetmål og årets resultat
Med virkning fra 2016 har VIA en ny praksis vedr. overførsel mellem årene inden for en treårig budgetperiode. Finanslov 2016 har pålagt VIA en årlig besparelse på 2 % per år de næste fire år. Dette kræver en meget
stram økonomisk styring, og et skarpt fokus på budgetmål og prognosticering. Da budgetlægningen fortsat
sker årligt, er der også i relation til håndtering af de kommende afrapporteringer på resultatlønskontrakter
brug for gennemsigtighed omkring, hvordan VIA vil tackle eventuelle uoverensstemmelser mellem de årlige
budgetmål og årets resultat.
Derfor videreføres principperne fra tidligere år, der indebærer:

at et underskud/overskud i et hovedområde eller en enhed, der ikke er budgetteret, har den umiddelbare konsekvens, at der sker en negativ regulering af resultatlønsrammen

at underskud/overskud som følger af ændrede regnskabsprincipper vil blive vurderet konkret af aftaleparten.
Ved underskud
Hovedområdets eller enhedens samlede resultatlønsramme for året reduceres med 10 % af underskuddets
beløb. Det er hovedområdets/enhedens direktør, der beslutter, hvordan den reducerede resultatlønsramme
skal fordeles i hovedområdet/enheden.
Hvis hovedområdet/enheden opnår et resultat, der er 10 % dårligere end resultatmålet, udbetales ingen resultatløn til hovedområdets/enhedens ledere det pågældende år.
En afvigelse fra resultatmålet på op til 1 % i negativ retning medfører dog ingen regulering af rammen.
Uanset årsagen til budgetafvigelsen kan rektor dispensere fra ovenstående.
For medlemmer af direktionen gælder følgende formulering:
Regulering af udbetalingen finder sted således, at aftrapning sker ved en negativ afvigelse før ekstraordinære poster, som overstiger 1 % af budgettet for VIA. Aftrapningen sker lineært.
Udbetaling af resultatløn bortfalder helt ved en negativ afvigelse før ekstraordinære poster, der overstiger 3
% af VIAs budget.
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Handlingsplan for øget gennemførelse 2018
Rapporten præsenterer den enkelte skoles handlingsplan for øget gennemførelse 2018.

Denne rapport er godkendt af: __________________________
Bestyrelsesformandens underskrift

Rapporten for ’Handlingsplan for øget gennemførelse 2018’ omfatter:
Klare mål
Rapporten præsenterer skolens data for de centrale indikatorer for de fire mål. Skolen skal med udgangspunkt
heri vurdere udviklingen i egne resultater og mål i forhold til at opfylde reformens fire klare mål. Derefter skal
skolens indsatser, der skal bidrage til at nå målene, vurderes og beskrives. Her kan data være med til at
identificere områder, hvor der er udfordringer, så skolen bedre kan målrette sine indsatser. Endelig skal skolen
fastsætte resultatmål for kommende år. Der kan læses mere om opgørelser mv. af data anvendt i afsnittet ”om
data”.
Praktikpladsopsøgende arbejde
Rapporten indeholder ikke data for det praktikpladsopsøgende arbejde, da praktikpladsstatistikken endnu ikke er
tilgængelig i Datavarehuset. Denne del af handlingsplanen vil derfor blive fremsendt til skolen pr. mail.
Det fælles pædagogisk og didaktisk grundlag (FPDG)
Rapporten præsenterer forskellige spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal skolen beskrive, hvordan der
arbejdes med at omsætte det FPDG til praksis, og hvordan metoder til at styrke undervisningsdifferentieringen
udvikles. Den enkelte skole skal beskrive særlige fokusområder i det FPDG, tydeliggøre de forandringer der
forventes opnået, og hvordan den pædagogiske ledelses løbende og systematisk vil følge op på, at det FPDG
bliver praktiseret i den enkelte lærers undervisning og i skolens læringsmiljø.
Årligt tema
Der er til Handlingsplan for øget gennemførelse 2018 ikke fastsat noget centralt tema fra ministeriets side. Skolen
har mulighed for at beskrive et særligt strategisk indsatsområde, som den ønsker at arbejde med i de kommende
år.

Klare mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet
Institution

2015

2016

Antal ansøgninger
Professionshøjskolen VIA
University College

2017

Antal ansøgninger
25

2018

Antal ansøgninger
26

Antal ansøgninger,
resultatmål
26

17

Afgrænsninger i figuren
Beliggenhedsregion

Region Midtjylland

Institution

Professionshøjskolen VIA University College

Uddannelsesgruppering

Omsorg, sundhed og pædagogik, Pædagogiske assistent uddannelse,
Teknologi, byggeri og transport, Beklædningshåndværker

Elevtype

Alle

Note: Tabellen viser antal 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne fra de elever som forlader
grundskolens 9. og 10. klasse. Hver elev kan søge op til 5 forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge.
I denne tabel opgøres alene 1. prioritetsansøgninger til erhvervsuddannelserne. Tabellen er opgjort på
baggrund af oplysninger trukket fra optagelse.dk i marts måned. Tabellen viser således kun søgningen fra
grundskolen og ikke al søgning til erhvervsuddannelserne (søgning uden om den fælles tilmelding til
ungdomsuddannelserne (FTU)).
Oplysningerne om afgivende og modtagende institution stammer fra optagelse.dk, men institutionsnavnet
er fra institutionsregistret.
Opgørelserne kan afvige fra tidligere offentliggjorte tal grundet opdatering af datagrundlaget.
Sammenligning over tid skal foretages med varsomhed grundet sammenlægninger, ændringer i udbud og
demografi.
Vurdering af udviklingen i resultater
o Hvilke forhold har været afgørende for udviklingen i ansøgertallet til jeres skole – positive som
negative forhold?
Skolen har arbejdet meget målrettet på at rekrutterer elever gennem brobygningsforløb, Skills og særlig
tilrettelagt efterskoleforløb og vi har indtil dags dato oplevet en lille stigning i tilgangen til GF1.
Der er fra 2018 indført 0-kvore ved overgang fra GF1 til GF2 og dette vil uden tvivl påvirke tilgangen til
GF1 i en negativ retning.

o Hvilke udfordringer er særlige for jeres skole?
Vores største udfordring er 0-kvoten. Vi oplever er at UU-vejlederne vejleder elever væk fra
de adgangsbegrænset uddannelser.
Desuden oplever vi at vores GF1 elever har meget svært ved at være geografiks mobile, hvilket begrænser
muligheden for at opnå en praktikaftale.
Virksomhederne vil gerne have ”modne” elever, velvidende at det er en ungdomsuddannelse.
Vi har derfor på sigt en udfordring, der hedder: Om vi overhovedet kan få ”de rigtige” til at søge
uddannelsen
Beskrivelse og vurdering af indsatser
o Hvilke udfordringer retter den enkelte indsats sig mod?
Da uddannelsen er adgangsbegrænset, skal ansøgerantallet til GF1 matche det forventet antal
praktikaftaler. Elevene skal orienteres om muligheden for at indgå en praktikaftale inden de søger ind på
GF1,
så de kender til kravet om at være geografisk mobil. Desuden skal eleverne have et realistisk billede af
branchen.
VIA har i 2017 arbejdet målrettet på at etablere uddannelsesaftale for GF1 eleverne og har haft
held med at indgå aftaler for 42 % af vores GF1 elever.
I 2018 vil arbejdet målrettet med deltagelse i diverse

uddannelsesmesser, at synliggøre uddannelsen på efterskoler og i brobygningsaktiviteter.

o Hvilke konkrete aktiviteter vil I sætte i gang og hvordan?
Konkret med deltagelse af: Rollemodeller
Deltagelse i: Messer, ”Åbent Hus”, ”Mors Dag”, Brobygning, Skills, Presseomtale, Sociale medier og info
aftner.
o Hvilket resultat forventer I at opnå med indsatsen?
De rigtige elever”, der kan opnå uddannelsesaftale i løbet af GF1.
o Hvorfor forventer I, at indsatsen vil virke?
Branchen har behov for færdiguddannede beklædningshåndværker.
Vi er i tæt dialog med branchen og der er stor fokus på at eleverne kommer i aftale i løbet
af GF1.
Der arbejdes på at informere UU-vejlederne om de positive praktikresultater er er opnået på GF1 i 2017
o Hvordan vil I evaluere indsatsen?
Løbende opfølgning på antallet af indgåede Uddannelsesaftaler inden afslutning af GF1 forløbet.
o Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har den forventede virkning?
Opnået mål på antallet af uddannelsesaftaler.
Fastsættelse af resultatmål
For at minimere faldet af ansøgere der direkte efter 9. eller 10. klasse vælger at søge ind på Fagretningen,
Design, mode og teknologi, samt ind på Pædagogisk Assistentuddannelse, har VIA igangsat yderligere
tiltag og vægtning af følgende:












Deltager på uddannelsesmesser på tværs af hele regionen, for at informere om uddannelsen,
synlighed og tilstedeværelse
Brobygningsforløb
Samarbejder med UU, i Aarhus, Herning, Ikast- Brande
Skills
Sikre et tæt samarbejde med branchen
Book en uddannelsesdag
Forventnings afstemning med udskolingslærere på tværs af regionen
Innovationsforløb med 10. klasse Brande
Undervisning på designefterskole i Hammerum, Risskov og Højer
Introduktionsforløb
Forløb for efterskoler

VIA ønsker, at fortsætte det stærke samarbejde med aftagere og UU og vil bidrage til, at styrke de mål,
som er opstillet i Region Midtjyllands strategi Vækst og udviklingsstrategi 2015-2025 herunder:
-

Samarbejde mellem grundskole og erhvervsskoler (og virksomheder i området) om ’talent
spotting”
Styrke dialogen mellem de centrale aktører på dette område (erhvervsskoler, grundskoler, UUvejledning, virksomheder og institutioner)
Udvikle undervisnings/vejledningsform sammen med eleverne
Oplysningskampagne målrettet i særdeleshed mødrene

Klare mål 2: Socioøkonomisk reference
2015

Institution
Professionshøjskolen
VIA University College

Afdeling
VIA University
College, Campus
Herning
(657403)

Uddannelsesgruppe

Frafald 3 mdr efter
opnået kvalifikation gennemsnit

Gruppe: Teknologi,
byggeri og transport

Socioøkonomisk
reference
0,19

Forskel (* =
signifikant)

0,51

0,32*

Afgrænsninger i figuren
Beliggenhedsregion

Region Midtjylland

Institution

Professionshøjskolen VIA University College

Uddannelsegruppering

Gruppe: Omsorg, sundhed og pædagogik,
Pædagogiske assistent uddannelse,
Gruppe:
Teknologi, byggeri og transport,
Teknologi, byggeri og transport,
Beklædningshåndværker

Elevtype

Alle

Note: Tabellen viser hvor stor en andel, der forventes at falde fra, når der er taget højde for elevernes
socioøkonomiske baggrund. Eleverne følges fra start på deres erhvervsuddannelse og frem til en evt.
uddannelsesaftale. Det eventuelle frafald (hvis eleven ikke opnår uddannelsesaftale), sker altså her fra start på
grundforløbet frem til hovedforløbet.
For hver uddannelsesgruppe er der beregnet en statistisk model for sammenhængen mellem, om eleven opnår
uddannelsesaftale eller ej og karaktererne fra grundskolen samt socioøkonomiske baggrundsvariable. Resultatet
er et forventet elevfrafald på den enkelte institution, hvor der er taget højde for elevernes socioøkonomiske
baggrundsforhold.
Usikkerheden på institutionens forventede elevfrafald er herefter estimeret og er angivet i form af et
usikkerhedsinterval. Ligger institutionens faktisk observeret elevfrafald indenfor denne usikkerhed, da kan det
ikke afvises at frafaldet er på niveau med frafaldet på landsplan, når der er taget højde for institutionens
elevgrundlag. Ligger det observerede frafald over eller under usikkerhedsintervallet, da er frafaldet på
institutionen større eller mindre end forventet.
Det forventede og det faktiske elevfrafald er angivet som andele, dvs. man fx kan se, hvor stor en andel af
eleverne på en institution, der forventes at falde fra.
Skolen har ikke mulighed for at generere data over elevernes socioøkonomiske referencer, da eleverne ikke
afgangsmeldes fra VIA med derimod fra de udbydende Grund Forløb 1-skoler frem til 2017

Uddybende forklaring og vurdering i næste afsnit.

Klare mål 2: Supplerende indikatorer for
frafald
Institution

Frafalds
indikatorer

2013

2014

2015

2016

2017

Antal Ande Andel Antal Ande
eleve l
,
eleve l
r
lands r
plan

Andel Antal Ande
,
eleve l
lands r
plan

Andel Antal Ande
,
eleve l
lands r
plan

Andel Antal Ande
,
eleve l
lands r
plan

Professionshøjskol Frafald på
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Afgrænsninger i figuren
Beliggenhedsregion

Region Midtjylland

Institution

Professionshøjskolen VIA University College

Uddannelsegruppering

Gruppe: Omsorg, sundhed og pædagogik,
Pædagogiske assistent uddannelse,
Gruppe:
Teknologi, byggeri og transport,
Teknologi,
byggeri og transport,
Beklædningshåndværker

Elevtype

Alle

Note:
Frafald på grundforløbets 1. og 2. del samt
hovedforløbet: Tabellen viser hvor mange elever der tre
måneder efter start på uddannelsen er faldet fra, dvs. at der
er gået tre måneder efter personens start på uddannelsen
uanset hvornår eleven er startet i løbet af et kalenderår.
Frafald i overgang mellem grundforløbets 1. og 2. del:
Opgørelsen af frafald i overgangen mellem grundløbets 1. og
2. del (Rapporten om Klare mål 2) er opdateret i
handlingsplansrapporten og indeholder derfor nyere tal end
tabellen under menupunktet Klare mål 2 i Datavarehuset.
Frafald i overgang mellem grundforløbet og
hovedforløbet: Tabellen viser hvor mange elever, der tre
måneder efter at have gennemført grundforløbet (efter
reformen på grundforløbets 2. del) ikke er i gang med et
hovedforløb. Dette kan både være elever der er faldet fra
mellem grundforløbet og hovedforløbet, dvs. at eleven på
opgørelsestidspunktet ikke er overgået til hovedforløbet,
eller elever, der er startet på hovedforløbet, men faldet fra
på opgørelsestidspunktet.
Vurdering af udviklingen i resultater
o Hvilke forhold har været afgørende for udviklingen i
fuldførelsen og frafaldet – positive som negative
forhold?

Generelt er frafaldet i VIA´s uddannelser meget lavt. Dog er
der mindre udsving, som beskrives i nedenstående.
Med udgangspunkt i tal og erfaringer fra 2017, har vi erfaret
et generelt fald i frafaldet på grundforløbet. Specielt erfarer
vi, at VIA´s fagretning, Design, mode og teknologi har et
meget lavt frafald. Dette på tros af at GF1 eleverne først
blev bekendt med 0-Kvoren ordningen efter
ansøgningstidspunktet.
Årsager til frafald GF –
Beklædningshåndværkeruddannelsen:
Forkert uddannelsesvalg – skift af fagretning inden for de
første 14 dage.
Manglende studie/uddannelsesparathed, omvalg af
uddannelse, personlige forhold, skoleskift.
Der er i 2017 været fokus på at øge trivslen og mindske
frafaldet op de enkelte skole- og praktikforløb
I samarbejde med forsker Anne Kirketerp. ”Touch Point”
projekt, vil fortsætte i 2018.
Årsager til fraflad på hovedforløb:
På hovedforløbet er VIA´s frafald i procent stadig meget
lavt, og ligger på samme niveau, som året før. Med en
minimal stigning.
Beklædningshåndværkeruddannelsen:
Da vi erfaringsmæssigt ved, at ansøgere med gymnasial
uddannelse ofte vælger at søge videre på uddannelsen som
Designteknolog inden færdiggørelse af
Beklædningshåndværker uddannelsen, har vi ved vores
kvoteoptag været meget opmærksomme på denne
udfordring, og derfor fokuseret meget på årsagen til, at de
vælger en erhvervsuddannelse. De ønsker at få et indblik i
den tekniske faglighed, samt indsigt og forståelse for
brancheområdet som helhed.
Vores erfaring er samtidig, at de der søger ind på
uddannelsen, ønsker uddannelsen, og at vores vejledning,
både ind til og væk fra uddannelsen virker. Det handler om,
at det er de rigtige elever, elever der er forventningsafstemt
og har et mål med uddannelsen, der optages på
uddannelsen.
I 2017 har vi indgået 80 praktikaftaler og vi har erfaret at
især de helt unge elever har svært ved at håndtere
arbejdspresset og det at flytte hjemmefra i en meget tidlig
alder.
Årsager til frafald HF –
Beklædningshåndværkeruddannelsen:
Forkert uddannelsesvalg
starter på anden uddannelse (videregående uddannelse –
gymnasial baggrund)
sygdom/andre personlige forhold
Pædagogisk Assistentuddannelse
Årsag til lille forventet stigning i 2017 for PAU, kan tilskrives
en væsentlig reduktion i antallet af ansøgere, da
optagelsesprocedurerne er ændret og kun elever med GF2
kan optages. Yderligere er der nu dimensionering på GF2
hvilket reducere ansøgermængden. Vi havde en forventning
om, at udfordringerne særligt gjorde sig gældende i

overgangsperioden, hvor nyt grundforløb 2 blev
implementeret, men kan se, at mønsteret er det samme.
Yderligere er flere GF2 pladser fra vores samarbejdsskoler
på SOSU flyttet ud af regionen hvilket forstærker
problematikken. Yderligere er der en tendens til, at
ansøgerne har flere udfordringer socialt og fagligt hvilket har
betydning ift. elevernes forløb. På den positive side er der 2
forhold, som har haft positiv indflydelse. Først og fremmest
er samarbejdet med arbejdsgiver omkring at spotte elever
med udfordringer intensiveret og uddannelses starten i
praksis ser ud til, at have indflydelse på elevernes forståelse
af deres ansættelsesforhold og de forpligtelser, dette
medfører ift. fremmøde og stabilitet hvilket kan have en
positiv indflydelse på fuldførelse.

o Hvilke udfordringer er særlige for jeres skole?
På beklædningshåndværkeruddannelsen er der en stor
udfordring i forhold til at få vores GF1 elever ud i
praktikaftaler. Eleverne er meget unge og er ikke geografiks
mobil. Eleverne skal have en praktikaftale inden de skan
starte op på GF2 forløbet og derfor vil der i 2018 være et
langt større frafald grundet 0-kvoteordningen.
For den Pædagogiske assistentuddannelse handler en af de
helt store udfordringer, som tidligere nævnt, om rekruttering
af tilstrækkeligt kvalificerede ansøgere hvilket hænger
sammen med det forhold, at GF2 nu er dimensioneret og at
flere GF2 pladser er flyttet ud af regionen. Det betyder
konkret, at der rekrutteres fra store dele af landet. Fx fra
Ålborg, København og det sydlige Jylland. Elever, der ikke
har fået ansættelse i den kommune hvor de har taget deres
GF2 forløb. Skiftet til anden by opleves vanskeligt for flere af
eleverne.
Beskrivelse og vurdering af indsatser
o Hvilke udfordringer retter den enkelte indsats sig
mod?
Beklædningshåndværker uddannelsen
De elever der starte ind på GF2 i 2018 har alle indgået en
praktikaftale. Eleverne har ved opstart ingen
faglige kompetencer inden for fagområdet og derfor vil der
bliver arbejdet målrettet på at give den eleverne
det bedst afsæt og indblik i deres praktikvirksomhed.
Den særlige indsats retter sig mod den del af elevgruppen,
som grundet udfordringer med ordblindhed, diagnoser og
sociale udfordringer, der har betydning for gennemførelse af
uddannelse. Indsats1: Højt fremmøde på hele uddannelsen
Indsats2: Den rette støtte, under hele uddannelsen

o

Hvilke konkrete aktiviteter vil I sætte i gang og
hvordan?
Praktikvirksomhederne inviteres d. 22 januar 2018 til en
”fagkonference” hvor uddannelsens faglige mål gennemgås.
Desuden kommer virksomhederne med deres bud på
fremtidens behov for kompetencer inden for design,
konstruktion, produktion og produktion.
Eleven besøger praktikvirksomheden sammen med
kontaktlærer og får derved et indblik i de arbejdsopgaver de
skal varetage i praktiktiden
Opgaver fra virksomheden inddrages i underisningen.
Desuden vi der arbejdes videre med vores ”Touch Point”
model.

Pædagogisk Assistentuddannelse
Ift. indsatsen omkring højt fremmøde på hele
uddannelsen, er der følgende konkrete aktiviteter, der
iværksættes:
–Tæt samarbejde mellem arbejdsgiver og skole
–Afholde Helhedsvurderingsmøder og opfølgningsmøder
–Initiativpligt hhv. arbejdsgiver og skole
–Øje for og respektere forskelligheder
–Gribe udfordringer og tage konsekvensen i opløbet
–Mødes om bordet og laver nye planer sammen
–Optimere systemer og procedurer på skolen
–Justere ordensregler på skolen (procedurer ved fravær)
Ift. indsatsen omkring den rette støtte under hele
uddannelsen sættes der gang i følgende aktiviteter:
–Spotte udfordringerne allerede ved ansættelsessamtale
–Sæt-i-gang ved RKV
–Systematisere og effektivisere
–Færre involverede fra start til slut
–Holdvise overblik
–Genansøge ½-årligt holdvis
–Løbende vurdere behov (eks. ved Helhedsvurderingsmøder)
–Udfordre de økonomiske rammer
–Sikre at vi får brugt hjemsøgte midler
–Samarbejde med praksis

o Hvilket resultat forventer I at opnå med indsatsen?
Tættere på branchen, mindre frafald og øget trivsel og
højere læringsudbytte.
o Hvorfor forventer I, at indsatsen vil virke?
Eleven opnår et realistisk billede af branchen, gennem et tæt
samarbejde med deres praktikvirksomhed
Lærergruppen har i 2017 arbejdet med at øge kendskab til
tiltag der kan øge elevernes motivation og trivsel
Disse tiltag har vist et positivt resultat og vil videreføres i
2018
Hensigten med indsatsen omkring højt fremmøde og den
rette støtte under hele uddannelsen er, at spotte eleverne
tidligt og derigennem igangsætte den rette indsats for den
enkelte. Forventningen er også at eleverne oplever, at
arbejdsgiver og skole samarbejder om opgaven og derfor er
samstemte ift. til indsatserne. Forventningen er, at den
tydelige rammesætning i højere grad vil give eleverne
mulighed for at fokusere på det faglige.

o Hvordan vil I evaluere indsatsen?
Indsatsen evalueres ved opgørelsen af hvor mange der har
gennemført de enkelte skole og praktikperioder.
Desuden vil der blive foretaget trivselsmålinger.
Løbende evaluering på partnerskabsmøder mellem
ansættende myndighed og skole samt mellem
uddannelsesvejleder, støttelærere og elever.

o

Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har
den forventede virkning?
Ved en tæt opfølgning på frafaldstallene og
trivselsmålingerne.
Desuden vil der følges op på indsatserne på lærermøder,
teammødet og kvalitetsmøder, og i det lokale
uddannelsesudvalg.
Fastsættelse af resultatmål
Tallenene fra 2017, viser en større andel af
uddannelsesaftaler end tidligere, da VIA har opnået, at få
halvdelen af eleverne der har afsluttet GF2 ud i aftale med
en virksomhed inden 3 mdr.
Dette betyder samtidig et fald i elever med overgang til
Skolepraktik.
Overgangen fra GF1 til GF2 har været stor, da vi har haft
kvotepladser til de elever der ønsker at fortsætte på
uddannelsen, vi har samtidig en udfordring i at få de helt
unge ud i uddannelsesaftale i virksomhed.
Dette ændres med Beklædningshåndværker uddannelsens
dimensionering i 2018, hvor vi oplever et større frafald i
overgangen mellem GF1 og GF2, da eleverne skal have
uddannelsesaftale for at fortsætte på GF2.
Vi forventer samtidig et mindre frafald generelt, da vore
historiske tal viser et minimalt frafald ved elever med
uddannelsesaftale.
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Afgrænsninger i figuren
Beliggenhedsregion

Region Midtjylland

Institution

Professionshøjskolen VIA University College

Uddannelsesgruppering

Gruppe: Omsorg, sundhed og pædagogik,
Pædagogiske assistent uddannelse,
Gruppe:
Teknologi, byggeri og transport,
Teknologi, byggeri og transport,
Beklædningshåndværker

Elevtype

Alle

Vurdering af udviklingen i resultater
o Hvilke forhold har været afgørende for udviklingen – positive som negative forhold?
Vi har på pædagogisk assistentuddannelse en relativ høj grad af elever, der vælger fag på højere niveau set i
forhold til gennemsnittet på landsplan. Dog ser det ud til at være faldende ift. 2017. Dette fald kan tilskrives et
vigende antal EUV1 aktivitet, som vi havde i 2016. Netop EUV1 gruppen har typisk valgt fag på højere niveau.
Yderligere er EUD eleverne, der rekrutteres til uddannelsen, som nævnt udfordret af læse/skriveudfordringer
samt forskellige diagnoser, der udfordrer dem fagligt. Generelt er vejledningsindsatsen omkring, at hæve
elevernes niveau fokuseret omkring realkompetencevurderingen inden uddannelsesstart fulgt op af individuelle
samtaler med kontaktlærer/faglærer.

o Hvilke udfordringer er særlige for jeres skole?
En af udfordringerne er elevernes relative store udfordringer ift. det faglige niveau. En stor del af eleverne har
Special pædagogisk støtte og arbejder derfor fokuseret på, at nå det obligatoriske niveau.
Beskrivelse og vurdering af indsatser
o Hvilke udfordringer retter den enkelte indsats sig mod?
Vi ønsker, at styrke samarbejdet med praksis omkring udfordringen med de unge EUD elever, som opleves
som mindre fagligt stærke.
o Hvilke konkrete aktiviteter vil I sætte i gang og hvordan?
Indsatsen handler dels om en strukturel indsats ift., at følge effekten af forlængelsen af den første praktik, som
er placeret ved uddannelsesstart. Hermed opnår vi, at give eleverne større praksiserfaring, som kan resultere i
en bedre sammenhæng mellem skole og praktik og dermed bedre mulighed for at løfte det faglige niveau. Som
en del af denne indsats ønsker vi et styrket samarbejde mellem praksis og skole ift. at spotte
talenterne.
Specifikt for beklædningshåndværkeruddannelsen:
Vi arbejder målrettet på at så mange elever som muligt skal opnå et C-niveau i engelsk.
Hvordan:
Vi udbyder engelskkurser på Beklædningshåndværker uddannelsen.

o Hvilket resultat forventer I at opnå med indsatsen?
Vi forventer, at eleverne styrkes i deres faglighed og deres faglige niveau, ved den længere
praksiserfaring. Yderligere giver indsatsen mulighed for at se eleven fra både praksis og skoledel hvilket giver et
mere nuanceret billede af elevens potentialer.
o Hvorfor forventer I, at indsatsen vil virke?
Vi forventer, at indsatsen vil virke fordi vi får et bredere og mere nuanceret blik på elevens kompetencer, og at
der kan løftes fra såvel skole som praksis.

Beklædningshåndværker uddannelsen har en stor overgang af elever, som går videre på en videregående
uddannelse, hvor et højere niveau på engelsk er adgangskrav.

o Hvordan vil I evaluere indsatsen?
Indsatsen evalueres ved opgørelsen af hvor mange der vælger talentspor eller et eller flere fag på højere niveau
som gøres til genstand for drøftelser i partnerskabsgruppen – der er et samarbejde mellem skole og praksis.
o Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har den forventede virkning?
Der følges op på indsatsen på kvalitetsmøder, til møder i lærergruppen/kontaktlærergruppen og i det lokale
uddannelsesudvalg.
Ved antal af elever, der består engelsk eksamen på et højere niveau end krævet på uddannelsen.
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Afgrænsninger i figuren
Beliggenhedsregion

Region Midtjylland

Institution

Professionshøjskolen VIA University College

Uddannelsesgruppering Gruppe: Omsorg, sundhed og pædagogik,
Pædagogiske assistent uddannelse,
Gruppe: Teknologi, byggeri og transport,
Beklædningshåndværker
Elevtype

Alle

Note: Frekvenserne er et gennemsnit af beskæftigelsen i kalenderåret efter endt uddannelse. Det
vil sige, at for elever, som blev færdiguddannede i 2014, er frekvenserne et udtryk for den
gennemsnitlige beskæftigelse i 2015.
Institutionsoplysningerne knytter sig til den institution, hvor eleven er afgangsmeldt fra.
Beskæftigelsesfrekvenserne kan generelt være mindre præcise på uddannelser med relativt få
elever og stor andel af kvinder, idet kvinder oftere end mænd vil have en barselsfrekvens/deltid.
Bemærk, at der ingen øvre grænse for beskæftigelsesfrekvens er. Hvis den enkelte eksempelvis
har to deltidsjob, kan beskæftigelsesfrekvensen overstige 1,0. Hvis en færdiguddannet kun
arbejder halv tid, vil beskæftigelsesfrekvensen være 0,5. Erhvervsuddannede, som ikke har
indbetalinger til ATP i perioden, indgår med 0,0 i beregningen af beskæftigelsesfrekvenserne.
De pædagogiske assistenter har nogle udfordringer ift. at få fodfæste på det pædagogiske
arbejdsmarked, fordi de er en relativt ny medarbejdergruppe. Tidligere har man primært ansat
hhv. pædagoger og ufaglærte medhjælpere. De pædagogiske assistenter har derfor skulle ”lære”
praksisfeltet, hvilke kompetencer netop de har at byde på ind i det pædagogiske arbejde.
Hovedparten af dem er beskæftiget inden for dagpleje/dagtilbud. Her gælder det særligt, at en
stor del af de voksne elever/færdiguddannede kommer ind på uddannelsen netop fordi de er
uuddannede dagplejere. Disse har stor sandsynlighed for efterfølgende at fortsætte i deres
tidligere stilling.
En del af de, der ikke er i arbejde efter endt uddannelse, går videre på en efterfølgende
uddannelse – f.eks. pædagoguddannelsen.
Skolen ser en tendens til, at flere pædagogiske assistenter aktivt vælges til som
medarbejdergruppe, i takt med at praksisfeltet lærer denne gruppe bedre at kende. Således slås
der nu regulære pædagogiske assistentstillinger op i flere af institutionerne frem for kun
ufaglærte medhjælperstillinger eller traditionelle pædagogstillinger.

Vurdering af udviklingen i resultater
o
Hvilke forhold - positive som negative forhold - forventer I, kan have betydning for
udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen i jeres lokalområde for jeres uddannelser?
Medarbejdergruppen af teknisk uddannede medarbejdere i mode- og tekstilbranchen har en
relativ høj
gennemsnitsalder. Nogle af virksomhederne giver er derfor
klar over, at der kan, og i nogle tilfælde allerede er udfordringer med at få medarbejdere med
fagtekniske
kompetencer. Samtidig er der også en vis tendens til, at
nogle virksomheder trækker dele af deres produktion hjem til DK igen, hvilket på sigt, hvis
udviklingen fortsætter
i denne retning, vil øge behovet for fagteknisk
arbejdskraft.
Beklædningshåndværkeruddannelsen har en stor overgang til videregående uddannelse.
73 % af de elever der søger ind på uddannelsen, har et ønske om en videregående uddannelse,
og derfor har
uddannelsen også en større overgang til videregående uddannelse end i direkte beskæftigelse.
Eleverne
fastholder altså deres målsætning om, at opnå en videregående uddannelse.
Indsatsen omkring løftet fra ufaglært til faglært gennem dialog med aftagerfeltet i form af
partnerskabsmøder, temamøder samt møder på institutionsniveau og forvaltningsniveau bidrager
til indsigt i uddannelsens muligheder ift. kvalitetsløft inden for det pædagogiske felt. Yderligere vil
et samarbejde omkring beskrivelse af assistenternes kompetenceprofil bidrage som
ledelsesredskab ift. hvilke opgaver og forventninger, der kan stilles til denne medarbejdergruppe,
som ligge mellem pædagoger og ufaglærte.
o
Hvilke udfordringer er særlige for jeres skole/lokalområde/region i forhold til at øge
elevernes beskæftigelsesmuligheder?]
Mange elever vælger en erhvervsuddannelse som springbræt til de videregående uddannelsen.
Overgangen til de
videregående uddannelser bør derfor indgå i statistikken, så man får et retvisende billede
uddannelsen.
Vi oplever dog at antallet af elever der fastansættes i virksomhederne efter endt
uddannelsesforløb er stigende
hvilket også fremgår af statistikken
Specifikt for Pædagogisk Assistentuddannelse er det en særlig udfordring, at børnetallet er
faldende i flere af samarbejdskommunerne
Beskrivelse og vurdering af indsatser
På beklædningshåndværkeruddannelsen vil der gennem elevernes sidste skoleperiode fortsat
være tilknyttet en karrierer vejleder, som vil hjælpe den enkelte elev med at udarbejde en
karrierer plan. Desuden vil eleverne deltage i ”jobdating” dagen.
Det er vigtigt at understrege at overgangen til VIA´s videregående uddannelser i 2015 lå på 52%.
Disse tal er desværre ikke synlig i nedenstående statistik.
Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA har indgået partnerskabsaftaler med
samarbejdskommunerne for uddannelsen. Aftalerne konkretiserer de fælles indsatser, der er
omkring uddannelsen og eleverne. Konkret udmøntes samarbejdsaftalerne i en
partnerskabsgruppe, som omsætter intentionerne i aftalen. Gruppen er sammensat af
repræsentanter fra kommunerne og uddannelsen. Det tætte samarbejde sikrer fælles forståelse
for elevgruppen og for kommunernes behov ift. faglige indsatser. Som eksempel sættes der
konkret i 2017 fokus på sprogstimulering- sproglig udvikling, da det er et indsatsområde for
kommunerne. Således sikres, at kommende medarbejdere har de kompetencer, der efterlyses i
Kommunerne.
Et andet tiltag i relation til at sikre beskæftigelse er, at bruge pædagogiske ledere som censorer
til den afsluttende eksamen. Her konkretiseres elevernes kompetencer. Yderligere er der et
løbende samarbejde omkring brug af pædagoger fra praksis, der underviser på uddannelsen
inden for konkrete områder. Her sikres igen, at eleverne udfordres med de fagområder, der
arbejdes med i praksis.

Klare mål 4: Elevernes trivsel
2015
Institution

2016

2018

Resultat

Resultat,
landsplan

Resultat

4,1

4,1

4,1

4,0 4,2

4,4

4,3

4,4

4,2 4,5

Egne evner

4,1

4,0

4,1

4,0 4,2

Fysiske rammer

3,7

3,6

3,7

3,6 3,8

Læringsmiljø

3,9

4,0

4,0

4,0 4,0

Praktik

4,3

4,1

4,1

4,1 4,4

Velbefindende

4,4

4,4

4,3

4,4 4,5

Professionshøjskolen Elevtrivsel (Generel
VIA University
indikator)
College
Egen indsats og
motivation

Resultat,
landsplan

Resultatmål

Afgrænsninger i figuren
Beliggenhedsregion

Region Midtjylland

Institution

Professionshøjskolen VIA University College

Uddannelsesgruppering

Gruppe: Omsorg, sundhed og pædagogik,
Pædagogiske assistent uddannelse,
Teknologi, byggeri og transport,
Teknologi, byggeri og transport,
Beklædningshåndværker

Elevtype

Alle

Gruppe:

Note: Tabellen viser indikatorerne for elevernes trivsel.
Generel Trivsel er den samlede indikator for elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Indikatoren består af de 28
spørgsmål som indgår i de fem separate indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende,
Fysiske rammer og Egne evner. Spørgsmål som indgår i indikatoren Praktik er ikke en del af Generel trivsel, da
det kun er elever på hovedforløbet, som har besvaret spørgsmålene om praktik/skolepraktik.
Egen indsats og motivation bygger på otte spørgsmål, som omhandler elevernes opfattelse af deres egen
forberedelse, motivation, koncentrationsevne og deltagelse i undervisningen.
Egne evner er dannet ud fra fire spørgsmål, som omhandler elevens opfattelse af om de klarer sig i godt i
skolen, hvordan de klarer sig fagligt på holdet, samt om de når det, de sætter sig for.
Fysiske rammer bygger på fem spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af de fysiske
undervisningsforhold, vedligeholdelse og rengøring på skolen samt adgang til lokaler og udstyr, som skal
anvendes i undervisningen.
Læringsmiljø bygger på otte spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af lærernes forberedelse, faglig
støtte, evne til at formidle og give feedback samt respekt for den enkelte elev.
Velbefindende bygger på fire spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af social trivsel på skolen, deres
samarbejdsevner og om de kommer godt ud af det med deres kammerater.
Praktik er dannet ud fra seks spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af den støtte de fik til at finde en
praktikplads, om de følte sig forberedte til skoleforløb, praktik eller skolepraktik, om det de lærer i
skoleforløbene kan anvendes i praktikken, og om de er glade for at være i praktik eller skolepraktik.
Spørgsmålene er kun stillet til elever på hovedforløbet. Afhængigt af om eleverne er i skolepraktik eller
uddannelsesaftale, er der en mindre variation i formuleringen af spørgsmålene (f.eks. Jeg er glad for at være i
praktik/Jeg er glad for at være i skolepraktik).

Begge indikatorerne går fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige
trivsel.
Bemærk: Celler med under 3 observationer diskretioneres og markeres med bindestreg (-) i tabeller. Trækkes
rapporten med "andele", er diskretionerede celler tomme. Datagrundlaget stammer fra den årlige obligatoriske
trivselsmåling.
Vurdering af udviklingen i resultater
o Hvilke forhold har været afgørende for udviklingen i elevernes trivsel – positive som negative forhold?
o Hvilke udfordringer er særlige for jeres skole?

Vi oplever stor usikkerhed hos vores GF1 elever omkring praktik situationen. Da GF1 eleverne ansøgte GF1
forløbet var de ikke bekendt med 0-kvote ordningen, så mange af eleverne har ansøgt skolen i håb om en
kvoteplads. Der er arbejdet målrettet på at informere elever og forældre om praktikplads situationen og der har
skolens side været ekstra fokus på jobsøgning.
GF2
For at øge trivslen på hovedforløbet vil der i 2018 bliver igangsat følgende:
-

Regionale netværksmøde mellem eleverne
Workshop
Eksamensvejledning i virksomheden

VIAs tal er ikke faldet ligesom landstallene i 2016
Indsatser 2017:
Der er på skolen sat flere langsigtede initiativer i gang i forhold til at øge tilliden til og trivslen på VIA
erhvervsuddannelse.
I relation til tilliden er indsatserne i forhold til potentielle ansøgere i høj grad knyttet op på horvidt uddannelsen
fører til erhverv eller videreuddanne. Denne søges styrket gennem systematisk dataindsamling og formidling
omkring dimittendernes situation efter endt uddannelse gennem såvel kvalitative og kvantitative undersøgelser.
Resultaterne formidles på messer og informationsmøder hvor elever og forældre potentielt er tilstede. Yderligere
er UU i den forbindelse en væsentlig aktør i bestræbelserne på at formidle budskabet om uddannelserne, som
en erhvervsuddannelse, der både kan betragtes som ungdomsuddannelse, der er et skridt på vejen til
videreuddannelse og en uddannelse, der fører til erhverv.
Fra aftagerperspektiv er der fokus på, om uddannelsen har en kvalitet og et indhold, der modsvarer aftagernes
behov. I den forbindelse er partnerskabs- og branchesamarbejde samt et velfungerende LUU af stor betydning.
Her involveres aftagere og organisationer i arbejdet med udvikling og evaluering af uddannelsen.
Overordnet set er der fokus på skolens campusmiljøer, som tilgodeser og har et særligt fokus på et godt
uddannelsesmiljø med mulighed for sociale aktiviteter, bevægelse og samvær på tværs af hold og uddannelse
samtidig med at der er mulighed for mere afskærmede miljøer som tilgodeser trygge rammer for eleverne. Den
måde vi forstår og arbejder med et godt uddannelsesmiljø handler om tre faktorer: Det fysiske, psykiske og det
æstetiske. I forhold til det fysiske miljø handler det for os i høj grad om, at eleverne i løbet af dagen har
mulighed for bevægelse – både fysisk og mentalt. Der skal være variation i undervisningen hvilket, der arbejdes
systematisk med i form af undervisningsdifferentiering, som vi forstår som forskellige repræsentationsformer,
der giver mulighed for deltagelse for forskellige elever. Yderligere har vi på skolen stort fokus på, at kantinen
skal kunne tilbyde sund og varieret kost og der er et tæt samarbejde med kantinen omkring dette. Såvel
grundforløb som hovedforløb har etableret et samarbejde med studerende på Psykomotorisk uddannelse. De
studerende på Psykomotorisk uddannelse, underviser som en del af deres praktik, eleverne i ergonomi og
afspænding. Desuden har vi har arbejdet med Åbne værksteder. Værkstederne er bemandet af
værkstedassistenter og faglærer efter undervisningstiden. Dette har dels skabt en øget aktivitet i værkstederne
og dels bidraget til et godt studiemiljø.
Der har i forbindelse med vores elevtilfredshedsundersøgelser været stort fokus på indeklima og det psykiske
undervisningsmiljø hvor der har været fokus på trivsel og faglige krav. I forhold til trivsel er der fortsat stærkt
fokus på venskabsklasser, i forskellige sammenhænge – både socialt og fagligt. Vores erfaring er, at det at
skulle tage sig af et andet hold og lære fra sig har positiv betydning for trivslen og dermed for læringen. Der
etableres fremadrettet aktiviteter på tværs af hold, som skal skabe identitet og trivsel. Konkret har der været
sportsarrangement og fredagscafé med henblik på at støtte trivsel og fællesskab

Beskrivelse og vurdering af indsatser
o Hvilke udfordringer retter den enkelte indsats sig mod?
Klare mål og feedback er et af de indsatsområder, som der sættes fokus særligt fokus på i 2017. Der skal
arbejdes med gennemsigtighed i læringsaktiviteter i forbindelse med forventningsafstemning samt en indsats
ift. anvendelse af den understøttende undervisningstid til feedback.
o
Hvilke konkrete aktiviteter vil I sætte i gang og hvordan?
Feedback på såvel opgaver, som personlige kompetencer er nogle af de konkrete indsatser, der skal arbejdes
med på den Fælles Fag-dag mellem Horsens og Viborgafdelingen. Der skal arbejdes med forskellige
feedbackformer og konkret skal det integreres i de enkelte læringsaktiviteter.
o
Hvilket resultat forventer I at opnå med indsatsen?
Intentionen er, at eleverne i højere grad skal opleve en synlig og kontinuerlig feedback på deres arbejde samt
højere grad af systematik. Hermed er forventningen, at eleverne får en mere tydelig pejling på eget ståsted
samt oplever højere grad af mening med deres arbejdsindsats. Vi ønsker, at komme i dialog med eleverne om
hvad deres forventninger til god feedback er for at afstemme forventningerne.
o
Hvorfor forventer I, at indsatsen vil virke
Primært fordi eleverne involveres i definitionen af hvad god feedback er. Yderligere fordi det får fokus i
undervisergruppen og i højere grad en tidligere systematiseres.
o
Hvordan vil I evaluere indsatsen?
Indsatsen evalueres gennem dialog på lærermøder samt i LUU hvor eleverne også er repræsenteret.
o
Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har den forventede virkning
Ledelsen følger op gennem dialogmøde med elever/undervisere i efterårets Fag-dag.

Klare mål 4: Virksomhedstilfredshed
2016

2018

Resultat

Resultat,
landsplan

Resultatmål

Virksomhedstilfredshed (Generel
indikator)

6,84

7,40

7,00

Virksomhedens oplevelse af
samarbejdet med skolen

6,70

7,12

6,90

Virksomhedernes oplevelse af
eleverne

7,05

7,98

7,25

Institution
Professionshøjskolen
VIA University
College

Afgrænsninger i figuren
Beliggenhedsregion

Region Midtjylland

Institution

Professionshøjskolen VIA University College

Uddannelsesgruppering

Gruppe: Omsorg, sundhed og pædagogik,
Gruppe: Teknologi, byggeri og transport,
Beklædningshåndværker

Pædagogiske assistent uddannelse,
Teknologi, byggeri og transport,

Note:
Virksomhedstilfredshed (Generel indikator), er en samlede indikator for praktikvirksomhedernes
oplevelse af erhvervsskolerne. Indikatoren er dannet af de 13 spørgsmål, som indgår i de to
separate indikatorer: ”Virksomhedernes oplevelse af eleverne” og ”Virksomhedernes oplevelse af
samarbejdet med skolerne”.
Virksomhedernes oplevelse af eleverne. Indikatoren bygger på fire spørgsmål, som omhandler
virksomhedernes vurdering af elevernes motivation, viden og praktiske faglighed.
Virksomhedernes oplevelse af samarbejdet med skolerne. Indikatoren bygger på ni spørgsmål,
som omhandler virksomhedernes vurdering af informationen og vejledningen fra skolen, samt
hvorvidt samarbejdet lever op til virksomhedens forventninger.
Indikatorerne går fra 1-10, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige tilfredshed og 10 udtrykker den
bedst mulige tilfredshed.
Udfordringer ved VTU
Vi oplever, at der ikke er særlig stor svar procent. Samtidig har vi også erfaret, at en del svarer
”Ved ikke” til spørgsmålene.
Der arbejdes derfor målrettet med samarbejde imellem virksomheder og skole, i forhold til
fagindhold, opgave struktur samt eksamensopgave, således, at eleverne opnår større
sammenhæng i deres faglige udvikling. Samtidig får virksomhederne større indsigt i skolefagenes
indhold og skoleperioderne i det hele taget.
I Beklædningshåndværker uddannelsen, overvejes det, hvorvidt vi vil foretage VTU ved besøg i
virksomhederne, så vi, for det første forhåbentlig får en større svar procent, men også undgår, at
de der svarer, kan stille spørgsmål, hvis man ikke helt har indblik i, hvad der spørges om, og
derfor svarer ”Ved ikke”. Et andet isue ved spørgsmålene er også, at det kan være forskellige
personer i virksomhederne, som kan svare på de forskellige spørgsmål, og det bliver derved en
tidskrævende opgave, som man undlader at udføre. Flere af spørgsmålene kan stilles i forskellige
afdelinger i virksomhederne, da det er forskellige medarbejdere, der sidder med opgaver i forhold
til uddannelsesaftalen. Vi ser også en del ”Delvis” besvaret i vores VTU måling.
Vurdering af skolens resultater
o
Hvilke forhold har været afgørende for resultaterne – positive som negative forhold?
Generelt er der en skepsis omkring den pædagogiske assistentuddannelse hvilket påvirker
svarene. Flere vejledere mener, at eleverne er for udfordret til, at arbejde ind i det pædagogiske
felt.
o
Hvilke udfordringer er særlige for jeres skole?
Særligt er vores skole udfordret af en tidligere nævnt problematik omkring for få GF2 ansøgere og
at de, der søger ikke har tilfredsstillende kompetencer. Flere er udfordret socialt og fagligt med
forskellige diagnoser, som udfordrer udførelsen af faget.

Beskrivelse og vurdering af indsatser
o
Hvilke udfordringer retter den enkelte indsats sig mod?
Fortsat tæt samarbejde omkring optagelse/ansættelse, screening af eleverne samt tidlig indsats
på de elever som er udfordret. Fælles sprog og fælles indsatser omkring eleverne mellem skole og
praktik. Bidrager til ejerskab
o
Hvilke konkrete aktiviteter vil I sætte i gang og hvordan?
Fortsat arbejde i partnerskabsgrupper. Forsat møde mellem partnerne ift. praktik. Her er et
særligt fokus på ”stationsdagene”, som er dage, der bygger bro mellem skole og praktik og
udfolder elevernes kompetencer gennem den digitale logbog Padlet. Hensigten er, at vejledere og
elever får afstemt forventninger.
o
Hvilket resultat forventer I at opnå med indsatsen?
Hensigten er at skabe indsigt og afstemning ift. forventninger om pædagogisk
assistentuddannelse, som en erhvervsuddannelse.
o
Hvorfor forventer I, at indsatsen vil virke?
Det er en fælles indsats, som er en lang proces og som har været et fokus siden
erhvervsuddannelsesreformen i 2015.
o
Hvordan vil I evaluere indsatsen
Der evalueres på partnerskabs-møder og i LUU.
o
Hvordan vil ledelsen følge op på, om indsatsen har den forventede virkning?
Der fælges ledelsesmæssigt op på kvalitetsmøder og partnerskabsmøderne.

Praktikpladsopsøgende arbejde
I 2017 har VIA formået, inden 3 måneder efter afsluttet GF2, at etablere ordinære-, rest- og korte aftaler for
halvdelen af de elever der har afsluttet GF2. Dette betyder, at udviklingen for aftaler etableret i VIA, har været i en
meget positiv udvikling.
Data for eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb
Tabel 1: Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2?
Institution OPGØRELSESPERIODE
2015
(Periode hvor
(1.4.2015.-31.3.2016)
kvalifikationen er
opnået)
Antal,
Andel,
Andel,
INDIKATORER
institution institution Landsplan
Professions I hoved- I aftale
højskolen
forløb
39%
VIA
7
14%
University
College
I
skolepraktik

Ikke i
hovedforløb

Praktikplads
søgende

2016
(1.4. 2016.-31.3.2017)

Antal,
institution
165

Andel,
institution
61,1%

15

17%

91/3

33,7%/100%

80%.

Under 5.

1%.

Ikke praktikpladssøgende

4%

Andel,
Landsplan

RESULTATMÅL
andel
71 %

43%

12%
41

2018
(1.1.31.12.2018)

Bekl. 22 %
13%

60

69%

Under 5.

0%.

3%

50 %

5,2%
45%
3.

6%.

42%
12.

14%.

Note: Tabel 1 viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til
hovedforløb
Tabel 1.b: Landsplan: Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb 2?
2015 angiver
2016 angiver
perioden 1.4.2015.perioden 1.4. 2016.31.3.2016
31.3.2017
Fra uddannelse
Aftaletype
Antal i
Andel i
Antal i
Andel i
(grundforløb)
2015
2015
2016
2016
1820 Beklædningshåndværker I aftale
7
14%
15
17%
1820 Beklædningshåndværker

I skolepraktik

1820 Beklædningshåndværker

Ikke praktik
plads
søgende

41

80%

60

69%

3

6%

12

14%

15 %

Vurdering af udviklingen i resultater
o
Hvilke forhold har været afgørende for udviklingen – positive som negative forhold?
Indsatsen omkring etablering af aftaler senest 3 mdr. efter afsluttet GF2, har samtidig bevirket, at elever der allerede
er optaget i Skolepraktik, har sværere ved at opnå aftale i en virksomhed. VIA har samarbejde med rigtig mange
virksomheder, hvoraf enkelte, som ikke kan godkendes til at gennemføre hele uddannelsen med elever, udelukkende
etablerer delaftaler.
Men indsatsen for de afsluttede GF2 elever har i perioden bevirket en negativ udvikling for antallet af aftaler for
elever, som allerede er i gang med hovedforløbet.
VIA har samtidig gjort en særlig indsats over for virksomhederne i at informere om og etablering af korte
uddannelsesaftaler.
o
Hvilke udfordringer er særlige for jeres skole?
Det er især en udfordring i, at etablere uddannelsesaftaler for de helt unge under 18 år. Dette ses især i overgang fra
GF1 til GF2, hvor vi med det første hold her i januar 2018 erfarer at 2/3 af eleverne ikke kan komme videre i
uddannelsen p.g.a. manglende uddannelsesaftale. Med fuld dimensionering på uddannelsens fra GF2.
Vore erfaringer fra de tidligere hold er samtidig, at antallet af afsluttede GF2 elever, som kommer fra GF1, har
sværere ved at komme i aftale i virksomheder inden 3 mdr. efter afsluttet GF2. Her har vi en særlig udfordring i, at få
etableret aftaler imellem elever og virksomheder.
Med den nuværende dimensionering, har vi som skole en særlig udfordring i, at matche elever og virksomheder, da vi
ingen mulighed for at få kendskab til de enkelte elever inden etablering af aftale med den enkelte virksomhed. Det kan
være en udfordring for de kommende elever at få kendskab til branchen og de forskellige muligheder der er for
bredden i uddannelsen, og her komme i betragtning lige netop til den rette virksomhed. Vi afholder samtaler med
ansøgere/elever inden vi sætter dem i spil til de enkelte virksomheder, så vi i en vis udstrækning kan sikre os, at
virksomhederne bliver matchet med de ”rigtige” elever.
Data for elever i skolepraktik - VIA
Tabel 2: Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler
Institution
OPGØRELSESPERIODE
2015/2016
2016/2017
1.7.2015 - 30.6.2016
1.7.2016 - 30.6.2017
Professions
UDDANNELSER
Institution
Landsplan
Institution
Landsplan
højskolen VIA
University
10%
11%
20%
23%
Alle uddannelser
College
Uddannelser inden for
’Fødevarer, jordbrug og
oplevelser’
Uddannelser inden for
’Kontor, handel og
forretningsservice’
Uddannelser inden for
’Omsorg, sundhed og
pædagogik’
Uddannelser inden for
’Teknologi, byggeri og
transport’

.

.

0%

73%

10%

.

13%

2%

15%

.

0%

69%

2018
RESULTATMÅL

8%

15%

2%

16%

19%

-

-

0%

50%

På landsplan
2015/2016
Andel tid i skolepraktik
72%

2016/2017
Andel tid i aftale

Andel tid i skolepraktik
28%

71%

Andel tid i aftale
29%

VIA har som mål, at mindske antallet af elever i Skolepraktik. Dog har vi p.g.a. dimensionering af uddannelsen, været
nødsaget til at rette fokus på etablering af aftaler inden 3 mdr. efter afsluttet GF2, samt af Ordinære
uddannelsesaftaler inden GF2. Andel i 2017, der er kommet i aftale inden 3 mdr. er 48,1 %, hvilket betyder et drastisk
fald i antallet af elever der starter op på HF i Skolepraktik. I 2018 vil tallet være 100% i uddannelsesaftale i
virksomhed.

Tabel 3: Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale - VIA

Institution

Professions
højskolen
VIA
University
College

OPGØRELSES
PERIODE
(perioden hvor
elever der er
påbegyndt følges
i 10 mnd.)

2014/2015
(1.8.2014-1.8.2015)

(1.8.2015-1.8.2016)

2018
(1.1.201831.12-2018)

Gennemsnitligt antal dage
SKP inden eleven opnår…

Gennemsnitligt antal dage
SKP inden eleven opnår…

Gennemsnitligt
antal i dage
SKP inden
eleven opnår…

INDIKATORER
… 1. rest-/kombinations
aftale

UDDANNELSER

Institu
tion
86

Lands
plan
178

… 1.
delaftale/korte
aftale

Institu
tion
198

Lands
plan
118

… 1. rest-/kombinations
aftale

… 1. delaftale/korte
aftale

Institu
tion
198

Institu
tion
231

Lands
plan
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Beklædningshåndværkeruddannelsen er i 2018 fuld dimensioneret, og VIA har derfor i 2017 iværksat en målrettet
indsats i samarbejde med arbejdsgiverorganisation, om etablering af ordinære uddannelsesaftaler inden start GF2. VIA
har derfor samtidig en stor udfordring i at få etableret del-, korte- og restaftaler for elever, der allerede er i gang i
uddannelsen, og tilknyttet Praktikcenter.
Vi ser derfor ikke et kommende mærkbart fald i antal af dage og tid i Skolepraktik. Men samtidig har vi en mærkbar
stigning for nye elever, svarende til 100% i uddannelsesaftaler.
Beskrivelse af det Praktikpladsopsøgende arbejde
o
Positive og negative forhold
VIA har frem til nu (januar 2018) haft en meget stor overgang af elever fra GF1 Til GF2, hvilket er positivt, men vi har
samtidig en udfordring i, at få de 16 – 17 årige ud ordinære uddannelsesaftaler inden 3 mdr. efter afsluttet
grundforløb. Fremadrettet, at etablere uddannelsesaftaler inden start på GF2.
Samtidig må vi erkende, at elever over 25 er for stor en omkostning for virksomhederne, hvis der ikke kan
opnås voksenlærlinge tilskud til aftalen.
P.g.a. stigningen i antallet af aftaler generelt, både rest-, korte- og ordinære aftaler er antallet af elever, der inden for
de første 12 mdr. på HF der ikke har haft aftale med en virksomhed, faldet. I 2017 er 50% af elever med afsluttet
GF2, 3 mdr. efter afsluttet GF2 i aftale i en virksomhed. Antal dage en elev er i HF/skolepraktik inden en aftale er
steget p.g.a. et forholdsmæssigt større antal af elever der får aftale inden 3 mdr.
o
Udfordringer og indsatser
Vi ser en stor udfordring i forhold til etablering af aftaler for vore GF1 elever. Eleverne indgår ofte som almindelige
medarbejdere, med et opgave ansvar osv. Opgaverne er i stor udstrækning kommunikation til udlandet, hvorfor
virksomhederne samtidig også har behov for elever, der er parate til at kunne tage ansvar og vise en stor del af
selvstændighed.
I 2017 har vi oplevet en stor udfordring i, at etablere uddannelsesaftaler for de elever, der allerede er i gang med
hovedforløb og som er i Praktikcenter.
Vi har i 2017 arbejdet målrettet med oplysning og etablering af korte aftaler i virksomhederne, også for eleverne i
Praktikcentret.

Fokus i 2017 er rettet specielt på elever i overgang fra GF til HF. Med aftaler inden 3 mdr.
Da virksomhederne inden for området er specialiseret i specifikke fagområder og virksomhedstyper, er erfaringen, at
”det rigtige match” er vigtigt. Branchen er dog generel mere positiv, hvilket der også konjunkturmæssige og
samfundsmæssige tegn på.
Dimensionering i 2018, har betydet en anderledes type indsats over for virksomhederne, da det tidligere kun har
været ganske få elever, der har haft uddannelsesaftale inden start på grundforløb.
Følgende initiativer er igangsat i 2017:
o
I først halvdel af 2017, udsendt information til virksomhederne i samarbejde med Dansk Mode og Tekstil,
omkring den nye Praktikordning i forhold til AUB. Dette for at gøre virksomhederne opmærksomme på den
kommende ændring.
o
Information om dimensionering af uddannelsen, udfordring på sigt, med at kunne få teknisk faglige
medarbejdere, hvis der ikke bliver etableret uddannelsesaftaler inden start på GF2. Men også, at uddannelsen
uden aftaler før GF2, er lukningstruet.
o
Virksomhedsbesøg, information i samarbejde med DM&T, samt virksomhederne der ønsker at tage
uddannelsesansvar fra GF2. Annonce hvor der i samarbejde med virksomheder, søges elever, der ønsker at
søge ind på uddannelsen, og i de pågældende virksomheder.
o
Information, dialog, ansøger samtaler, og samarbejde med virksomhederne prioriteres meget højt. Stor
sparring omkring ”den rigtige elev”, hjælp til aftaleindgåelse, information omkring det administrative, besøg
af kontaktlærere, vejledning af elev, samarbejde omkring fagligheden på hovedforløb.
o
Branchedag/ Temadag for alle medarbejdere, med samarbejde om fornyet tilgang til faglighed,
undervisningsmaterialer, opgaver, struktur osv. Tæt dialog om GF2 og Hovedforløb med branche
virksomheder.
Pædagogisk Assistentuddannelse
Det praktikpladsopsøgende arbejde i forbindelse med Pædagogisk assistentuddannelse har blandt andet afsæt i en
indsats omkring de private institutioner i Regionen. Der er udarbejdet en oversigt over de private institutioner, som
potentielt kunne ansætte elever. Der er rundsendt personlige mails til institutionerne med oplysninger om:
Ældreområdet er i vækst i denne del af Regionen og indsatsen omkring praktikpladsopsøgende arbejde inden for dette
område intensiveres.
Samlet set forventes det igennem disse tiltag, at VIA kan øge antallet af elever i erhvervsuddannelserne og gøre
uddannelserne attraktive for ”de rigtige” ansøgere. Styrke kendskabet til uddannelserne i branchen, samt samarbejdet
med både det private og offentlige arbejdsmarked og øge antallet af praktikpladser.
o
Særlige indsatser - Beklædningshåndværker
Mere information i forbindelse med skoleophold
Brochure til virksomhederne kort og godt – hvad handler det om.
Fokus på faglige opgave og eksamensopgave
Ændret struktur på HF (Praktik/skoleperioder) – Trin1/ 4- 10 – 6 model / Trin2/ 5 – 5 model.
o
Koordinering – Beklædningshåndværker
Det praktikpladsopsøgende arbejde på Beklædningshåndværkeruddannelsen, er forankret i Praktikcentret. VIA har en
fuldtids virksomhedskonsulent, som har den gennemgående kontakt udad til med virksomhederne. Dette for at
imødekomme, at virksomhederne ved spørgsmål, altid ved hvem de kan henvende sig til. Det opsøgende arbejde
koordineres i Praktikteamet.
Overblik over kommende ”ledige” virksomheder ligger dels hos virksomhedskonsulent og praktikcenterkoordinator.
”Opdyrkning” af nye virksomheder sker ved løbende info. Og opfølgning på virksomhedsudvikling i branchen, her
pågår konstant forandring. Opkøb af andre virksomheder, etablering af nye virksomheder, omstrukturering,
”outsourcing”, men også det modsatte ”insourcing”. Info. Omkring dette sker på tværs af GF – HF – PC,
videreformidles til virksomhedskonsulent. Samtidig kontaktes VIA også af virksomheder mhb. på etablering af
ansættelse af en elev.
Koordinering sker på tværs af GF – HF – PC, for at finde det bedste match elev/virksomhed
Praktikcenter team, instruktører, virksomhedskonsulent – faglig og personlig vurdering for bedste match
elev/virksomhed
Lærerteam GF – kontaktlærere/cv, praktikunderviser/ansøgninger, virksomhedskonsulent/jobsamtaler, studievejleder,
pc.
Lærerteam HF – kontaktlærere, virksomhedsbesøg, eksamensinfo., faglig/personlig vurdering for bedste match
o
Vurdering af udviklingen i resultater
VIA vil fremadrettet på Beklædningshåndværkeruddannelsen føre en målrettet indsats på:

Formidling af fremtidige krav – virksomhedernes mulighed for, fremadrettet at have fagtekniske medarbejdere
Synliggørelse af uddannelsen – markedsføring/film - SKILLS
Større kendskabsgrad til uddannelsen hos virksomhederne i samarbejde med FU, LUU, DM&T
Ikke godkendte virksomheder og nye virksomheder
Matching – elev og virksomhed
Ledige jobs i branchen
Relations- og netværksvirksomheder
Messer – Udd. Messer og Fag Messer
Rekruttering af ”de rigtige” elever – personligt fokus + ”job” paratheds fokus
Virksomheder med elever, ny aftale samme elev, hvis der ikke er aftale på uddannelsen Trin2
”Ledige” virksomheder – kontaktes 6 mdr. inden udløb af aftale for ny aftale
Virksomheder uden aftale
Virksomheder med delaftaler
Virksomheder med korte aftaler
Nye virksomheder – uden godkendelse
Branche virksomheder med faglig begrænsning, og derfor begrænset mulighed for godkendelse, evt. kun for måneder
Aftale Prioritering: Ordinære aftaler, Korte aftaler, Restlæreaftaler, Delaftaler
Mål i 2017 var, at etablere aftaler for 50% af de elever der består GF inden 3 mdr.
At virksomhederne etablerer ordinære aftaler frem for restlæreaftaler, og at virksomhederne etablerer korte aftaler
frem for delaftaler.
VIA anvender kun Virksomhedspraktik i meget begrænset omfang, og kun hvor det efterfølgende kan skabe åbning for
en evt. aftale.
VIA vil løbende følge udviklingen med Tæt måling af antallet af indgåede aftaler, for alle aftale typer. Der vil løbende
blive formidlet antal i forhold til mål, da vi ser det som et fælles mål for alle teams, at nå de fastsatte mål.
Der måles løbende på elevernes trivsel, både på GF, HF, PC og i praktik.
Tæt dialog med virksomhederne, samt virksomhedstilfredshedsmåling, samt opfølgning og handling i.f.a.
Handlingsplan på VTU.
Styrket opfølgning på frafald, og begyndende fravær og årsagen dertil. Branchedage i samarbejde med virksomheder,
opdatering af faglig viden, og arbejdsprocesser i virksomhederne. Temadage med pædagogisk arbejde, med deltagelse
af samtlige medarbejdere, der arbejder med uddannelsen, GF, HF, PC og ledelse.

Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG)
Der arbejdes i 2017 videre med en række af de igangsatte tiltag fra 2016.
A) Stilladsering af rammesat undervisning
o
Hvilke tegn på forandring forventer I at se?’
Der arbejdes fortsat med indsatsen omkring stilladsering af rammesat undervisning. Den hidtidige erfaring viser, at
eleverne profiterer af struktur, feedback og målstyring og forventningen er således, at anvende stilladsering, som et
væsentligt fagdidaktisk princip, i forhold til at skabe overblik og sammenhæng for eleverne.

o

Hvilke konkrete aktiviteter vil I arbejde med for at få den ønskede forandring?

Der arbejdes konkret med nye aktivitetsplaner og opgaver, som tydeliggør læringsmål og feedbackformer for eleverne.
Yderligere arbejdes der fortsat med undervisningens tilrettelæggelse i forhold til forskellige målgrupper af eleversåvel EUD og EUV. Der udarbejdes instruktionsfilm inden for udvalgte områder, som understøtter læringsformen.

o

forandring?

Hvordan vil den pædagogiske ledelse følge op på, om der er tegn på den ønskede

Der arbejdes løbende med evaluering af indsatsen på lærermøder og det årlige selvevalueringsmøde

o

Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at der løbende og systematisk følges op
på, at de valgte elementer bliver omsat i den enkelte lærers undervisning?
Drøftelse af konkrete aktivitetsplaner på fagdage og lærermøder.

o

Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at erfaringer fra undervisningens praksis
systematisk danner grundlag for eventuelle justeringer i det fælles pædagogiske og didaktiske
grundlag og/eller i lærernes praksis?]

o

Uddannelsens kvalitetscyklus sikrer, at indsatsen evalueres og erfaringerne diskuteres og danner grundlag for
justeringer i praksis og i det pædagogiske didaktiske grundlag.
B) Kommunikation – Styrkelse af den positive kommunikation mellem underviser og elever.
o
Hvilke tegn på forandring forventer I at se?’
Skolen ønsker gennem fokus på kommunikationen mellem elev og underviser, at styrke relationen og dermed lysten til
og muligheden for medbestemmelse og engagement.
o
Hvilke konkrete aktiviteter vil I arbejde med for at få den ønskede forandring?
Der arbejdes fortsat med cases, der har afsæt i forskellige hensigtsmæssige/uhensigtsmæssige kommunikationsformer
mellem elever og undervisere. Hensigten er at etablere et fokus på indsatsen i de kommende skoleperioder.
o
Hvordan vil den pædagogiske ledelse følge op på, om der er tegn på den ønskede forandring?
Der arbejdes fortsat med videooptagelser af undervisningen hvor makkerpar ser på kommunikationsformer, der
understøtter den gode relation. Resultater fremlægges på lærermøder og drøftes.
Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at der løbende og systematisk følges op på, at de valgte
elementer bliver omsat i den enkelte lærers undervisning?
Der følges ud over lærermøder op på indsatsen gennem MUS.
o

Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at erfaringer fra undervisningens praksis systematisk danner
grundlag for eventuelle justeringer i det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag og/eller i lærernes
praksis?
Uddannelsens kvalitetscyklus sikrer, at indsatsen evalueres og erfaringerne diskuteres og danner grundlag for
justeringer i praksis og i det pædagogiske didaktiske grundlag.
o

C) Observation af praksisnær undervisning
o
Hvilke tegn på forandring forventer I at se?
Forventningen er at undervisernes egen refleksion over egen undervisning styrkes og nuanceres gennem
observationerne og at praksis dermed får en større tyngde i undervisningen.
o
Hvilke konkrete aktiviteter vil I arbejde med for at få den ønskede forandring?
Der etableres makkerpar, der observerer undervisning og efterfølgende drøfter konkrete eksempler på baggrund af
udviklet skabelon. Der er i observationerne fokus på Aristoteles forståelse af forskellige kundskabsformer og med
afsæt i undervisernes observationer af hinanden tegnes der et billeder af, hvordan vi på den pædagogiske
assistentuddannelse bedriver praksisnær undervisning.
Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at der løbende og systematisk følges op på, at de valgte
elementer bliver omsat i den enkelte lærers undervisning?
Der følges ud over lærermøder op på indsatsen gennem MUS.
o

Hvordan vil den pædagogiske ledelse sikre, at erfaringer fra undervisningens praksis systematisk danner
grundlag for eventuelle justeringer i det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag og/eller i lærernes
praksis?
Uddannelsens kvalitetscyklus sikrer, at indsatsen evalueres og erfaringerne diskuteres og danner grundlag for
justeringer i praksis og i det pædagogiske didaktiske grundlag.
o

Styrket undervisningsdifferentiering
På baggrund af det strategiske kompetenceløft af en række medarbejdere er der nu sat fokus på den konkrete
differentierings metode: Rød, gul og grøn. Inspireret af Karin L. Svejgaard. Metoden lægger op til at eleverne arbejder
med den samme faglige opgave, men som er stilladseret på tre forskellige niveauer, således alle elever bliver
udfordret på deres niveau. Det er hensigten, at forsøge, at arbejde systematisk med modellen i forbindelse med de
forskellige opgaver, der ligger inden for de enkelte læringsaktiviteter. Skolen forventer, at den systematiske tilgang til
differentiering giver elever en genkendelig ramme de kan arbejde indenfor.
Der arbejdes således med padlet, som digitalt redskab i indsatsen med metoden inden for undervisningsdifferentiering.
Padlet er blevet det elektroniske redskab på pædagogisk assistentuddannelse i forbindelse med elevernes personlige
portfolio, som skal anvendes både i skoleperioder og i praktikken. Padlet er en form for digital opslagstavle, hvor
eleverne kan lave små og store bokse, som kan rumme både tekst, video, billeder og links. Padlet har den fordel, at
den er let og intuitivt at navigere rundt i? Siges det. Det skal afprøves – og derfor skal vi alle ombord i det digitale
redskab og erfare, hvordan det er opbygget, kan anvendes, som redskab til dokumentation, refleksion og konkret
drøfte i hvilke sammenhænge vi bruger det. Endnu en fordel ved Padlet er, at man kan bruge den på både computer,
tablet eller smartphone. Medbring en af disse enheder, så vi konkret klan arbejde med det.
Linket fører til en Padlet, der illustrer og eksemplificerer indsatsen:
https://padlet.com/mette_specht_kristiansen/bepia2il0ivd

Central spørgsmål vedr. undervisningsdifferentiering
Hvilke tegn på forandring forventer I at se?
Et af de tegn vi ønsker at se er, at eleverne gennem deres arbejde med Padlet (elektronisk logbog) får et overblik over
deres faglige indsatser og i højere grad bliver i stand til, at gå i dialog med såvel vejledere på praktiksted, som
undervisere på skoledelen omkring deres opgaver ud fra det faglige ståsted, som de repræsenterer.
o
Hvordan skal digitale midler indgå som redskab i undervisningsdifferentieringen?
Padlet er et digitalt redskab, som kan tilgås på diverse digitale platforme, mobiltelefon, Ipads, computer, så eleverne
har mulighed for at samle erfaringer løbende.
o
Hvordan vil den pædagogiske ledelse følge op på, om der er tegn på, at de valgte tilgange til
undervisningsdifferentiering bidrager til, at eleverne når deres mål-, og øger elevernes
læringsudbytte, motivation og fastholdelse?
Der arbejdes systematisk i underviserteamet med arbejdet i Padlet
o
Hvordan vil den pædagogiske ledelse følge op på, at de valgte metoder bliver omsat i lærernes
undervisning?
På lærermøder og på selvevalueringsmødet er undervisningsdifferentiering et fokus.
o

Hvordan arbejder den pædagogiske ledelse med, at lærernes erfaringsudveksling og vidensdeling
om deres undervisningspraksis bliver anvendt til at udvikle og styrke metoder til
undervisningsdifferentiering?]

Der arbejdes ledelsesmæssigt med at involvere undervisernes erfaringer på teammøder samt på fælles lærermøder.

Årligt tema
Årligt tema for PAU i VIA
På den pædagogiske assistentuddannelse vil der i 2017 være et stærkt fokus på indsatser i forbindelse med
reformmål2:Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
Indsatserne deler sig op i 2 kategorier:
-

Indsats1: Højt fremmøde på hele uddannelsen

–

Indsats2: Den rette støtte, under hele uddannelsen

Indsats1: Højt fremmøde på hele uddannelsen
–
Tæt samarbejde mellem arbejdsgiver og skole
–
Afholde Helhedsvurderingsmøder og opfølgningsmøder
–
Initiativpligt hhv. arbejdsgiver og skole
–
Øje for og respektere forskelligheder
–
Gribe udfordringer og tage konsekvensen i opløbet
–
Mødes om bordet og laver nye planer sammen
–
Optimere systemer og procedurer på skolen
–
Justere ordensregler på skolen (procedurer ved fravær)
Indsats2: Den rette støtte, under hele uddannelsen
–
Spotte udfordringerne allerede ved ansættelsessamtale
–
Sæt-i-gang ved RKV
–
Systematisere og effektivisere
–
Færre involverede fra start til slut
–
Holdvise overblik
–
Genansøge ½-årligt holdvis
–
Løbende vurdere behov (eks. ved Helhedsvurderingsmøder)
–
Udfordre de økonomiske rammer
–
Sikre at vi får brugt hjemsøgte midler
–
Samarbejde med praksis

Årligt tema for Beklædningshåndværkeruddannelsen i VIA
Beklædningshåndværker – virksomhedstilfredshed
VIA har generelt et tæt samarbejde med virksomhederne. I Beklædningshåndværkeruddannelsen er vi sparring for
virksomhederne fra: rekruttering, udvælgelse, interview, samtale, uddannelsesaftale og uddannelsesforløb. Vi ønsker
dog at styrke samarbejdet, og også at dette afspejles i vores VTU undersøgelse.
Flg. Tiltag igangsættes i 2018:
-

Branchedag, medarbejdere i EUD – inviterede virksomheder
Opfølgning i virksomhederne ved besøg af EUD medarbejdere, optimere viden
Kontaktlærer og elev fra GF2 i tæt kontakt og besøg i virksomhed, som har ansat den pågældende elev
Dialog omkring fagligheden
Udvikling af nye undervisningsforløb
Udvikling af kortere skoleperioder på HF, virksomhederne efterspørger dette
Tidligere opfølgning på eleverne, når de er startet i praktik i virksomheden.
Tættere dialog HF og virksomhed, større kendskabsgrad
Kontaktlærerbesøg
Eksamensinfo. Med invitation af både elev og virksomhed ved vejledning

Notat
Til: Bestyrelsen
Cc:
Vedr.: Status vedr. Ny Campus Horsens

Status vedr. Ny Campus Horsens – januar 2018
Som bekendt godkendte Folketingets Finansudvalg på sit møde d. 14.
december 2017 VIAs aktstykke på kr. 612,9 mio. vedr. Ny Campus
Horsens.

NOTAT
Udarbejdet af:
Asbjørn Christensen
Seniorkonsulent

Forud for godkendelsen var byggeriet blevet reduceret med 1360 m2
og 18,2 mio. kr. pga. forventningen om, at VIA mødes med et krav om
en reduktion i udbuddet af engelsksprogede ingeniøruddannelser. Besparelsen blev fundet ved at reducere bygning B fra fem til fire etager.

E: ac@via.dk
T: +4587551011

Den 3. januar blev VIA og vores rådgiver fra COWI imidlertid inviteret
til et møde med CASA og arkitektfirmaet C.F. Møller, hvor vi blev præsenteret for et alternativt forslag til reduktion i areal og pris. Forslaget
var, at der i stedet blev reduceret på højden af bygning C, som også
danner basis for det højhus på 16 etager, der er en del af byggeriet.
Løsningen vil give VIA en betydelig bedre rumudnyttelse og skabe et
mere harmonisk udtryk for det samlede projekt. Økonomisk set vil det
nye forslag betyde en forøgelse af byggeprisen med 2,5 mio. kr.

1/2

Det nye forslag blev rundsendt til kommentering i byggestyregruppen,
og der var her enstemmig tilslutning til, at VIA accepterede det nye forslag, herunder at der findes en tilsvarende besparelse på 2,5 mio. kr. i
byggeprojektet. Beløbet vil derfor blive indregnet i den reserve på 23,7
mio. kr., der er afsat i byggebudgettet. Rammeprisen på de 612,9 mio.
kr. vil derfor være uændret.
Projekteringen kan nu fortsætte, og byggestyregruppen og byggeudvalgene vil primo februar blive præsenteret for et dispositionsforslag fra
CASA og C.F. Møller. Forslaget er en opsamling af ovenstående samt
diverse brugergruppers input og arkitekternes bearbejdning af disse.
Det videre arbejde med detailprojekteringen og inddragelse af byggeudvalg og byggestyregruppe vil herefter fortsætte, og der stiles mod en
færdiggørelse af projekteringen, så der jf. tidsplanen kan tages første
spadestik i august 2018.
Parallelt hermed har der været afholdt dialogmøder med Nykredit, så
den fornødne likviditet til betaling af byggerettigheder og de kommende
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byggerater tilvejebringes i overensstemmelse med betalingsplanen, der er aftalt med CASA.
Det indstilles, at bestyrelsen tager ovennævnte til efterretning.
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Notat
Til: Bestyrelsen
Cc: [Navn]
Vedr.: Evaluering af pædagoguddannelsen

NOTAT
EVA-Analysen: Det første år på pædagoguddannelsen

Udarbejdet af:
Susanne Tellerup
Uddannelseschef 3K, PAU og
Pædagoguddannelsen

Ledelsen for Pædagoguddannelsen VIA vil med dette notat sikre
handlinger, der imødekommer de mange udfordringer, som Danmarks
Evalueringsinstitut peger på i rapporten ”Evaluering af Det første år på
pædagoguddannelsen”.

E: sute@via.dk
T: +4587553550

Vi tager selvsagt alle informationer i rapporten meget alvorligt, men
der er forhold, vi vil have særligt fokus på:
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Studieintensitet
Tallene for studieintensitet i evalueringsrapporten er bekymrende.
1. Vi vil iværksætte, at der bliver transparens i timetal på tværs af alle
pædagoguddannelsens udbud i VIA. Så det bliver krystalklart,
hvordan undervisernes tid med de studerende anvendes i VIA
2. Nye studerende vil møde ugeskemaer med angivelse af studieaktiviteter, der svarer til 40-43 timers arbejdsuge. De faglige krav og
kriterier for kompetenceopfyldelse tydeliggøres
3. Studieaktivitet for nye studerende designes, så det ikke bliver muligt at gennemføre 1. semester uden aktiv deltagelse (max fravær
uden lægeerklæring på 10% for den samlede årgang). Der udvikles og gennemføres sommerskoleaktivitet for de studerende, der
ikke kan leve op til kravene om aktiv deltagelse
4. Tydeligere rammesætning for alle studerende bl.a. med systematisk udvikling af digitale studieelementer, der kræver en høj intensitet og faglig fordybelse
5. Øge samarbejde omkring anvendelsesorienteret forskning – inddragelse af forskere, undervisere, borgere, SMV’ere i forløb, hvor
de studerende oplever høj intensitet og at tilføre værdi
6. Der indføres mødepligt på dele af studiet udover i praktikken
Faglige krav og feedback
De studerende udtrykker i for høj grad, at der ikke er tilstrækkelige faglige krav på uddannelsen.
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1. Udvikling af studenterinddragelse i forskningsprocessens forskellige faser – fra første dag på uddannelsen – så de studerende tidligere og tydeligere deltager i intensive forløb, der involverer forskning og
forskningsprocesser
2. Øge tilknytningen til praksis ved 1) at åbne undervisning og studieaktiviteter for uddannede pædagoger
2) at inddrage uddannede pædagoger i undervisningen og studieaktiviteter, så krav og forventninger fra
praksis tydeliggøres som del af gængs praksis i uddannelsen og 3) at udvikle et korps af eksterne mentorer, der vil påtage sig at støtte og udfordre studerende med særlige behov – for faglig og personlig
kompetenceudvikling
3. Teknologibaseret formativ, faglig feedback som del af undervisningen, så de studerende tydeligere oplever, når de ikke lever op til uddannelsens faglige krav i undervisningssammenhæng
4. Peer-to-peer-feedback i klar rammesætning og med tydelige monitorering af faglige ekspertise
5. Øget fokus på de studerendes foretagsomhed, træning af kompetencer herunder tydeligere krav til produkter og krav om formidling til eksterne.
6. Styrkelse af talentforløb
Studieteknik og –kompetence
De studerende er i tvivl, om de er blevet undervist i studieteknik.
1. Der udarbejdes et 3,5 årigt forløb målrettet studie-teknik og –kompetence, hvilket betyder, at der gennem
hele studieforløbet arbejdes med studieteknik og – kompetence. Forløbet vil rumme obligatoriske moduler, der integreres i den øvrige undervisning. Og mulige moduler, som henholdsvis de særligt udfordrede
og de særligt talentfulde studerende
2. Der udvikles og gennemføres studiestartsprøve, der afklarer den studerendes kompetenceniveau ved
indgangen. Denne iværksættes første gang i september 2018
Ovenstående tiltag skal imødekomme de udfordringer, som evalueringsrapporten påpeger.
I VIA ønsker vi at fastholde, de gode resultater, som rapporten peger på:
Det social aspekt af studiestart
De studerende på VIA vurderer, at de sociale aktiviteter ved studiestart er 6% bedre end på alle andre uddannelser på professionshøjskolerne.
I VIA skal vi fremover være i top 3 blandt pædagoguddannelserne, og dermed øge vores studerendes tilfredshed i forhold til de andre pædagoguddannelser. Det kræver, at vi arbejder målrettet med at fastholde,
forbedre og evaluere studiestarten.
Et stærk socialt miljø
Pædagoguddannelsen har et stærkt socialt miljø allerede efter første studieår, hvor 86% føler sig socialt integreret på uddannelsen. Når dette resultat ses i sammenhæng med de store forskelle i deltagerforudsætninger, som rapporten påpeger, må resultatet betragtes som et tilfredsstillende resultat, som vi vil søge at fastholde og forbedre.
Information om faglige rammer
I VIA er vi i top 3 blandt pædagoguddannelser, når det handler om information ang. faglige rammer, krav og
forventninger.
Resultatet placerer pædagoguddannelsen VIA bedre end gennemsnit blandt andre uddannelser på professionshøjskolerne. Vi vil fastholde denne placering, men også forbedre den ved bl.a. at lade os inspirere af vores kolleger på UC Syd.
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Gør tanke til handling
VIA University College

Møde i bestyrelsens forretningsudvalg (FU)
Mødested
Horsens Rådhus,
Borgmesterkontor

Mødetidspunkt
Fredag, den 24. november
Kl. 13-15
Der serveres frokost.

Deltagere

Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Thor Jensen, Harald Mikkelsen.
Fra Strategi og Ledelsesstøtte: Jette Regnarsson Jacobsen.
(Afbud fra Elvir)

HOVED-DAGSORDEN, FU-møde

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Mødeleder:
Peter Sørensen

2. Engelsksprogede uddannelser (Bilag: brev til og fra M.)
Opfølgning på henvendelsen fra ministeren og VIAs svar.
Det blev aftalt, at der til det kommende bestyrelsesmøde er en kort
skriftlig orientering om den kommunikation, der har været mellem
bestyrelsesformanden og Uddannelses- og Forskningsministeren.

Ref:
Jette Regnarsson Jacobsen
Dato: 21-12-2017
J.nr.: U0002-7-4-6-17
Ref.: jrj
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3. Opfølgning på læreruddannelsen - Jf. drøftelse på seneste FU
Der blev redegjort for, at vi ikke bare i VIA, men også på
sektorniveau har været aktive i den offentlig meningsdannelse med henblik
på at få budskaberne om behovet for læreruddannelsens praksisnærhed
frem. Denne politiske dagsorden er efter seneste FU-møde aktualiseret af
en censorrapport, der udkom her i efteråret, og som stiller sig kritisk til det
fagfaglige niveau i læreruddannelsen. Heri udtaler lektorerne sig ud fra et
fagfagligt synspunkt og overser dermed den faglighed, som også skal være
til stede på tværs af fagområder, i det tværprofessionelle, didaktiske og
anvendelsesorienterede felt, som når man fx i idræt eller i de kreative fag
arbejder med indlæring af matematik. I tillæg her til omfattede FU’s
drøftelse det samfundsmæssige behov, der er for, at flere unge skal have
en erhvervsuddannelser, og der blev talt om, hvordan VIA i højere grad kan
understøtte denne dagsorden. Det blev nævnt, at VIA blandt andet
samarbejder om dette emne med aktørerne i de to business regions i
regionen.
4. Ny bestyrelse fra maj 2018 – det forberedende arbejde
Der var en indledende snak om, hvordan bestyrelsen kan gribe processen
an, og at der er behov for, at sekretariatet snart udsender de første
udpegningsbreve til de, der ifølge vedtægten er indstillingsberettigede. Det
blev aftalt at drøfte sagen på det kommende bestyrelsesmøde, hvor der
også er lagt op til at evaluere bestyrelsens arbejde.
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5. Gennemgang af dagsorden til bestyrelsesmøde den 11. december
2017 (Bilag: dagsordensudkast)
Dagsordensudkastet blev gennemgået. Det blev også aftalt, at
temadrøftelsen v/ Keld Nielsen (efter aftale med Keld) kan finde sted på
mødet i februar.

6. Planlægning af kommende møder
Møde 2.2.2018 i Viborg
- Besøg af Studenterforum UC
- Afklaring af forventninger til møde med The Animation Workshop i Viborg.
Det blev aftalt, at forslagene indarbejdes i årshjulet for bestyrelsens arbejde, og at
der ved bestyrelsens møde med The Animation Workshop også er en status for
uddannelsesstationen i Viborg.
7. En formsag: Godkendelse af institutionens opgørelse af klassekvotienter, HF (Bilag)
Ligesom tidligere godkendte FU opgørelsen på bestyrelsens vegne.
8.

Eventuelt
Det blev oplyst, at der er en ny Cowi-rapport om behovet for
færdiguddannede i Region Midtjylland under udarbejdelse.

Gør tanke til handling
VIA University College

Møde i bestyrelsens forretningsudvalg (FU)
Mødested
Campus Aarhus N,
Admninstrationsbygningen,
Hedeager 2, 8200 Aarhus N
indgang C, Haralds kontor.

Mødetidspunkt
10. januar 2018
Kl. 11-13
Der serveres forkost.

Deltagere

Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Thor Jensen, Harald Mikkelsen.
Fra Strategi og Ledelsesstøtte: Jette Regnarsson Jacobsen og Elvir
Maleskic.

HOVED-DAGSORDEN, FU-møde
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med to tilføjelser.
a. Opfølgning på professionsbacheloruddannelsen i SKAT som
punkt 6
b. Opfølgning på indhentning af bestyrelsesmedlemmers
straffeattester ifm. fornyelse af VIA serviceattest – som punkt 7

REFERAT
Mødeleder:
Peter Sørensen
Ref:
Elvir Maleskic
Dato: 10. januar 2018
J.nr.:
Ref.: EM
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2. Henvendelse til bestyrelsesformanden fra LO Aarhus
/Østjylland om udpegning af repræsentanter til VIAs bestyrelse
 Peter Sørensen orienterede om, at han har fået en henvendelse fra
LO, som anmoder om at få en post i VIAs bestyrelse fra 1.maj 2018.
 FU drøftede sagen og besluttede at indstille en vedtægtsændring til
bestyrelsen, der indebærer, at bestyrelsens sammensætning pr.
1.5.2018 ændres, således at FTF fremadrettet har én plads (mod
nuværende to) og at LO fremadrettet får en fast plads i VIAs
bestyrelse.
 Der udarbejdes en argumenteret indstilling til bestyrelsen
 Vedtægtsændringen behandles på bestyrelsesmødet den 2.2.2018
 Vedtægtsændringen skal godkendes i ministeriet, og som en del af
sagsforberedelsen skal sagsbehandlingstiden i ministeriet
undersøges
3. EVA-analyse om pædagoguddannelse
 Harald Mikkelsen orienterede om analysen og de tiltag, som
direktionen overvejer i den forbindelse
 FU bad ledelsen om at udarbejde en plan, der kan fremlægges for
bestyrelsen 2.2. som en skriftlig orientering

 Planen skal signalere, at VIA tager analysens konklusioner
alvorligt og skal gerne indeholde en klar forventning om højere
studieintensitet og bedre forventningsafstemning
 FU beder ledelsen drøfte mødepligt som et muligt tiltag i denne
forbindelse
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4. Gennemgang af dagsorden til bestyrelsesmøde den 2. februar
2018 (Bilag: dagsordensudkast)
FU gennemgik dagsordenen og havde følgende bemærkninger:
 Mødet 2.2. flyttes fra Viborg til Horsens
 Besøget på The Animation Workshop udsættes til maj/juni 2018
 Vedr. Strategi 2018-20 – FU ønsker at den reviderede strategitekst
sendes til bestyrelsen i god tid, gerne medio januar, så de har
mulighed for at kommentere inden strategiteksten layoutes
 Punkt vedr. Lederløn/Resultatløn – Det blev aftalt at punktet
kommer på 2.2. og at sekretariatet forbereder sagen sammen med
Jens Eistrup, som har foreslået punktet
 Nyt punkt: Vedtægtsændring
 Nyt punkt: udkast til justeret forretningsorden
 Orientering om Campus Horsens – det blev aftalt at man igen
undersøger formandens habilitet, når sagen nu er godkendt af
Folketingets Finansudvalg.
5. Orientering om direktionens ledelsesudviklingsforløb (IMD)
Harald Mikkelsen orienterede om at direktionens
ledelsesudviklingsforløb der forventes at koste 350.000 kr.
FU tog orienteringen til efterretning
6. Placering af Professionsbacheloruddannelsen i SKAT, f.
prækvalifikationsansøgningen
Placeringen er endnu ikke fastlagt og det blev aftalt, at bestyrelsen
den 2. februar 2018 orienteres om den placering, der vil fremgå af
prækvalifikationsansøgningen.
7. Opfølgning på indhentning af bestyrelsesmedlemmers
straffeattester ifm. fornyelse af VIAs serviceattest
 FU fulgte op på sagen vedr. indhentning af
bestyrelsesmedlemmers straffeattester ifm. fornyelse af VIA
serviceattest i 2017. Da kommende bestyrelsesmedlemmer kan
forventes at blive involveret i fornyelse af serviceattester en gang
om året, blev det aftalt, at dette indarbejdes som en fast
arbejdsgang i bestyrelsens forretningsorden, således at det er
tydeligt for alle bestyrelsesmedlemmer, at det indgår som en fast
del af hvervet som bestyrelsesmedlem i VIA.

 Udkast til revideret forretningsorden fremlægges på
bestyrelsesmødet den 2.2.2018
8. Eventuelt
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Forretningsorden
Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen VIA University College
I medfør af § 14 i vedtægten for Professionshøjskolen VIA University College fastsættes hermed følgende
forretningsorden for bestyrelsen. Et ajourført eksemplar af forretningsordenen skal altid findes i institutionens
bestyrelsesprotokol.
Bestyrelsen er professionshøjskolens øverste myndighed og varetager de opgaver, der er nævnt i
§§ 12-13 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og VIA University College’s vedtægt
§§ 7-11.
§ 1. Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden skal påse, at de forhold, der kræves i
lovgivning, vedtægt og forretningsorden, overholdes.
Stk. 2. Formanden er talsmand for bestyrelsen og varetager den løbende kontakt til rektor mellem
bestyrelsesmøderne.
Stk. 3. I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.
§ 2. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til
kommunalbestyrelser har været afholdt.
Stk. 2. I forbindelse med etablering af den nye bestyrelse efter et valg, vil de udpegningsberettigede blive bedt
om at udpege deres repræsentanter hurtigst muligt. Dette med henblik på, at de udpegede medlemmer kan
mødes og drøfte kandidater til selvsupplering så betids, at bestyrelsen kan blive funktionsdygtig allerede i
forbindelse med det førstkommende bestyrelsesmøde efter 1. maj det pågældende år.
Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan i bestyrelsens funktionsperiode ikke samtidig bestride poster i udvalg,
hvis funktion er direkte rådgivning af rektor.
Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.
§ 3. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan afgøres ved skriftlig
behandling/ved mailhøring, hvis ingen af bestyrelsens medlemmer modsætter sig dette.
Stk. 2. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder.
Stk. 3. Møder afholdes tillige når dette begæres af mindst tre medlemmer af bestyrelsen.
§ 4. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på tre personer. Forretningsudvalget består af formand,
næstformand samt et tredje medlem valgt af og blandt bestyrelsens øvrige udefrakommende
medlemmer.
Stk. 2. Forretningsudvalget har alene til opgave, at forberede bestyrelsens møder og kan ikke tillægges
beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence. Bestyrelsen kan dog
bemyndige forretningsudvalget til at træffe endelig afgørelse på bestyrelsens vegne i forbindelse med sager,
som har været behandlet ved et bestyrelsesmøde.
Stk. 3. Forretningsudvalget udøver primært sit arbejde i forbindelse med formøder til de enkelte
bestyrelsesmøder, hvor dagsorden og dermed mødets afvikling planlægges.
Stk. 4. Rektor deltager i forretningsudvalgets møder.
§ 5. Bestyrelsen holder mindst fire ordinære møder om året.
Stk. 2. Ud over de ordinære møder kan formanden indkalde bestyrelsen til ekstraordinære møder, når dette
skønnes påkrævet. Det samme gælder, hvis tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom jf.
vedtægtens § 12, stk. 2.
Stk. 3. Der udarbejdes mødeplan for bestyrelsen for et år ad gangen. Det tilstræbes, at den
fastlægges ca. et halvt år før kalenderårets start.
§ 6. Indkaldelse til møder i bestyrelsen og udsendelse af dagsorden sker så vidt muligt med fem
arbejdsdages varsel før mødet.
Stk. 2. Bilag udsendes normalt med samme frist og normalt sammen med dagsordenen. Fristen kan
overskrides, såfremt formanden skønner det hensigtsmæssigt, eller det af tidsmæssige årsager ikke er
muligt at færdiggøre bilagene inden for normal tidsfrist.
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Forretningsorden
Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer kan indsende punkter til dagsordenen. Dagsordenspunkter skal være
formanden i hænde senest otte arbejdsdage før mødets afholdelse.
§ 7. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat.
Stk. 2. Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening
ført til referat.
Stk. 3. Referaterne udsendes i høring og godkendes ved næstfølgende møde ved underskrift af samtlige
bestyrelsesmedlemmer. Dette gælder ligeledes selv om et bestyrelsesmedlem ikke har været til stede ved
det pågældende møde. Ved underskrift kan der markeres ”set”, hvis bestyrelsesmedlemmet ikke har været
til stede.
§ 8. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, gøres offentligt tilgængelige på
professionshøjskolens hjemmeside i henhold til vedtægten for VIA University College § 12, stk. 6.
Stk. 2. Personsager og sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om
tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres.
Stk. 3. Det kan derudover besluttes, at andre sager kan undtages offentliggørelsen og behandles fortroligt,
når det vurderes, at denne fortrolighed er af væsentlig betydning for VIAs virksomhed.
§ 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer er til stede jf. VIA
University Collge’s vedtægt § 12, stk. 3.
Stk. 2. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor ikke andet er angivet. I tilfælde af
stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens - stemme udslagsgivende.
Stk. 3. Ved beslutninger om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede
bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
Stk. 4. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan der skriftligt meddeles formanden
stemmeafgørelse til et specifikt punkt på dagsordenen.
Stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig behandling. Det
tilstræbes, at skriftlig behandling sker med mindst fem hverdages varsel. Sager af særligt hastende karakter
kan undtagelsesvist afgøres ved mailhøring.
Stk. 6. I sager af ekstraordinært hastende karakter kan formanden træffe beslutning og derefter snarest
muligt forelægge sagen for bestyrelsen.
§ 10. Et medlem af bestyrelsen er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i sager, hvori den
pågældende har en personlig interesse og dermed er inhabil.
Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen har pligt til tidligst muligt at informere bestyrelsen om sin eventuelle inhabilitet
jf. forvaltningslovens kapitel 2. om inhabilitet.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer endeligt afgørelse om et medlems inhabilitet.
§ 11. Rektor er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Som udgangspunkt
deltager prorektor og professionshøjskoledirektør også i bestyrelsens møder. Medlemmer af VIAs øverste
ledelse kan deltage ad hoc.
Stk. 2. Revisor deltager i bestyrelsens møder i forbindelse med regnskabsfremlæggelse og i øvrigt efter
aftale.
Stk. 3. Bestyrelsen kan invitere andre til at deltage i møderne under behandlingen af enkelte punkter på
dagsordenen.
§ 12. Bestyrelsen fastsætter rammerne for professionshøjskolens daglige ledelse, der varetages af rektor.
Bestyrelsen kan i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndige rektor til at udøve de
beføjelser, der er tillagt bestyrelsen med mindre der er tale om konkrete handlepligter jf. bilag 1
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for forholdet mellem bestyrelsen og VIAs øverste ledelse jf. bilag 1
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Forretningsorden
Stk. 3. Rektor sikrer, at bestyrelsen løbende får de oplysninger, som skønnes nødvendige for at
bestyrelsen har et forsvarligt beslutningsgrundlag til varetagelsen af sine opgaver. Dette gælder også for
den tværgående administration af VIA University College.
Stk. 4. Rektor skal inddrage bestyrelsen i særligt vidtrækkende eller principielle sager, der må antages
at få betydning for VIA University College.
Stk. 5. Rektor inddrager bestyrelsen ved væsentlige ændringer af organisationen og forelægger
årligt en status over den aktuelle organisationsplan.
Stk. 6. Bestyrelsen fører tilsyn med institutionens virksomhed ud fra rektors rapportering til bestyrelsen.
§ 13. Rektor foranlediger, at der foretages planlægning af institutionens virksomhed mindst et år ad gangen
med opfølgning på planer, budgetter, rapporter om professionshøjskolens likviditet, aktivitetsudvikling,
finansieringsforhold, pengestrømme m.v.
Stk. 2. Rektor forelægger kvartalsrapporter og revideret budget til bestyrelsens godkendelse.
Stk. 3. Rektor udarbejder årsregnskab, der forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift.
Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser,
der således påhviler institutionen. For bestyrelsens medlemmer gælder dog dansk rets
almindelige erstatningsregler.
§ 14. Bestyrelsen godkender en regnskabsinstruks udarbejdet af rektor i overensstemmelse med
Økonomistyrelsens vejledning om regnskabsinstrukser.
Stk. 2. Revisionsprotokollen fremlægges på bestyrelsesmøde. De indførte protokollater underskrives af
samtlige bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens forudgående stillingtagen til protokollen. Revisor skal i
revisionsprotokollen indføre alt, hvad bestyrelsen har brug for at erfare. Såfremt revisor opdager
uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal denne foruden at foretage indførelse i revisionsprotokollen
underrette bestyrelsens formand. Revisor skal henlede bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved
bogføringen, den interne kontrol eller etablerede forretningsgange.
Stk. 3. Rektor og revisor aftaler procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.
§15.
Bestyrelsesmedlemmerne kan forvente en gang om året at blive anmodet om at give samtykke til
indhentning af straffeattester. Det er en arbejdsgang der bruges ved fornyelse af en såkaldt serviceattest
ved Erhvervsstyrelsen, som bruges til at dokumentere over for en opgaveudbyder (fx en styrelse), at VIA
opfylder kravene i udbudsloven til at kunne vinde udbud, herunder kravet om, at medlemmer af VIAs
direktion og bestyrelse ikke er dømt for en række strafbare forhold.
§ 16. Nærværende forretningsorden optages til revision, når det skønnes fornødent.
Forretningsordenen tages dog op til revision i det første halvår efter tiltrædelse af en ny bestyrelse
jf. § 2.

Godkendt af bestyrelsen for VIA University College den xx xx 2018.
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Forretningsorden
Bilag 1
Retningslinjer for forholdet mellem rektor og bestyrelse og bestyrelse og VIAs øverste ledelse.

1. Rektor har den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse af institutionen under
2.
3.
4.
5.
6.

ansvar over for bestyrelsen og udøver sin gerning inden for rammerne af Lov om
Professionshøjskoler for Videregående uddannelser.
Rektor sekretariatsbetjener og forbereder sager for bestyrelsen.
Rektor rapporterer om pædagogiske, administrative og økonomiske forhold, som har
betydning for bestyrelsens ledelse af institutionen.
Rektor påser, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med de af
bestyrelsen trufne beslutninger og fastsatte retningslinjer.
Rektor tegner Professionshøjskolen VIA University College udadtil med undtagelse af
dispositioner over fast ejendom jf. § 17 stk. 6 i Lov om Professionshøjskoler for Videregående
uddannelser.
Rektor udfører sine funktioner sammen med og gennem institutionens øvrige øverste ledelse
efter delegation fra rektor jf. § 18 i vedtægten for Professionshøjskolen VIA University College.
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30. januar 2018

HUMAN FIRST
Vi hedder, hvad det handler om
– et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA University College,
Region Midtjylland og Aarhus Universitet

Side 1

Forord
VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet har leveret
en lang række flotte resultater i bestræbelserne på at skabe bedre vilkår for
såvel patienter og borgere som for medarbejdere og studerende.
Med Human First er det vores ambition at samarbejde om at gøre det endnu
bedre.
I dette papir beskrives vision og fundament for samarbejdet. Med
udgangspunkt heri vil vi løbende udvælge indsatsområder, der bidrager til at
realisere visionen, og som knytter an til væsentlige udviklingstendenser i
samfundet og i sundhedsvæsenet. Indsatserne skal fungere som brohoved
for det fremadrettede samarbejde og forløbe parallelt med de øvrige nye og
igangværende initiativer, der fortsat vil foregå.
Det er afgørende for os, at ambitionerne følges op af konkrete handlinger,
der udmunder i synlige resultater. Handlingerne skal komme regionens 1,2
mio. borgere til gavn, og resultaterne skal kunne bruges til at skabe et
sundere liv for alle mennesker på jorden. Dette kan vi ikke gøre alene.
Kommunerne, praksissektoren, private virksomheder og øvrige aktører er
afgørende samarbejdspartnere, og vi ønsker derfor at invitere til et bredt
samarbejde på hele sundhedsområdet til gavn for borgerne.
Samtidig vil vi sende et budskab om, at Human First er en ambitiøs og
attraktiv samarbejdspartner – også for erhvervslivet og internationale
aktører.

Aase Lydiksen
Direktør, VIA University College, VIA Sundhed
Ole Thomsen
Koncerndirektør, Region Midtjylland
Lars Bo Nielsen
Dekan, Health, Aarhus Universitet
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Human First – Vi hedder, hvad det handler om
VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet har en lang
tradition for at samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på
sundhedsområdet. Vores fælles ambitionsniveau er så højt, at vi kun tror,
den kan nås i et tæt indbyrdes samspil, og ved at vi samarbejder med de
stærkeste sundhedsmiljøer i verden.
Visionen for Human First:
 Samarbejde om banebrydende forskning og intelligent uddannelse –
for bedre sundhed og samfund.
Visionen bygger på den fælles grundfortælling, som udgør fundamentet for
vores samarbejde:
Mennesket først
Når VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet går
sammen om Human First er det ikke blot for at optimere regionens
sundhedstilbud og -ydelser. Det er heller ikke blot for at koordinere
forskning, uddannelse og behandling på sundhedsområdet.
Det er med en drøm om at gøre Midtjylland kendt som det sundeste sted på
jorden. For de mennesker, der bor her. Men også for alle de mennesker, der
ikke gør.
Det sundeste sted på jorden kan ligge lige midt i Danmark
Der er i princippet kun én forhindring for, at Midtjylland kan blive det
sundeste sted på jorden. Og det er os selv. Lader vi os begrænse af
vanetænkning og fastlåste strukturer lykkes det næppe.
Men kan vi gøre os fri af det, har vi en enestående chance for at skabe
noget stort – og sundt. Et eksempel, som andre vil lade sig inspirere af, på
hvordan sammenhængende forskning, uddannelse og implementering både
kan forbedre den lokale borgers sundhedstilbud og den globale borgers
grundlag for et sundt liv.
Samfund betyder finde sammen. Og finde noget sammen
VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet.
Fællesnævneren er egentlig ikke sundhed. Men mennesket i samfundet. Vi
arbejder for det fælles ve og vel.
Og vi samarbejder om en grundlæggende opgave. At mennesker ikke bliver
patienter – og at patienter bliver behandlet som mennesker. Det er en
opgave, som kun kan løses i fællesskab – ikke blot mellem parterne i
Human First, men i et samarbejde med øvrige aktører.
Fra fakultet til faktisk. Og vice versa
Sundhedsmæssig forskning, uddannelse og behandling er dybest set tre
sider af samme sag. Men lige nu er der ofte længere mellem uddannelse,
forskning og behandling end blot den fysiske afstand mellem fagmiljøer.
Vores samarbejde handler om en langt kortere vej fra ny viden til patienten.
Og fra patienten til forskningen.
Det handler om viden. Lagt sammen
Vi er rundt regnet 35.000 medarbejdere i Human First. Med hver vores
kompetencer. Fra DNA-forskning til seneskedehindebetændelse hos en
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håndboldspiller. Men ingen af os ved lige så meget som os alle sammen til
sammen. Og det er det, der er fundamentet for vores samarbejde.
Fra samspil til sundhed
Human First er en organisation med tre parter, der hver for sig er store.
Meningsfulde beslutninger og effektiv organisering er afgørende, men der
kan være stor afstand mellem bureaukratiske beslutninger og den
virkelighed, medarbejderne står i. Vi vil sikre et let og adræt samspil mellem
vores organisationer, hvor bureaukratiske og strukturelle barrierer ikke står
i vejen for vigtige beslutninger og faglige initiativer. Strategien er simpel:
Mennesket først.
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HUMAN FIRST
Indsatsområder 2018-2020
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Human First
Human First er et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA University
College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet, hvor vi sammen stræber
efter en overordnet drøm om at gøre Midtjylland til det sundeste sted på
jorden. For de mennesker, der bor her. Men også for alle de mennesker, der
ikke gør.
Vision og fundament for samarbejdet er beskrevet i visionspapiret Human
First – Vi hedder, hvad det handler om.
I dette papir beskrives de indsatsområder, der er valgt for den første
periode af samarbejdet (2018-2020), og som skal bidrage til at realisere
visionen. Indsatsområderne skal fungere som brohoved for det
fremadrettede samarbejde og bidrage til erfaringsopsamling og udvikling af
ny viden både inden for det konkrete område og sundhedssamarbejdet
generelt set.
Der etableres en organisering omkring indsatserne, som sikrer, at der bliver
udarbejdet handleplaner og løbende afrapporteret på fremdriften i
udmøntningen af disse. Handleplanerne udfolder den strategiske indsats og
beskriver de konkrete målsætninger, og der er fokus på, at initiativerne skal
ske i samarbejde med eksterne interessenter, f.eks. kommuner, private og
offentlige fonde, virksomheder og internationale forsknings- og
uddannelsesmiljøer.

Side 2

Indsatsområder 2018-2020
I de kommende tre år vil vi fokusere vores samarbejde inden for fire
indsatsområder:
 Mennesker med sygdomme og skader i hjernen
 Mennesker med rehabiliteringsbehov
 Tværprofessionelt samarbejde
 Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske
uddannelsesforløb
De valgte indsatsområder tager udgangspunkt dels i områder, hvor vi
allerede i dag har en fælles styrkeposition, som vi sammen kan løfte til et
endnu højere niveau, dels i områder hvor vi ønsker at fremme en udvikling.
Visionen er at skabe enestående resultater, som er til gavn for borgerne i
Midtjylland, og som er internationalt anerkendt for at kunne bedre
sundheden for alle mennesker i verden. Det er vores ambition, at der inden
for alle områder sikres en stærk kobling mellem forskning, uddannelse og
praksis, og at der samarbejdes med kommuner, praksissektor og stærke
internationale uddannelses- og forskningsmiljøer.

Mennesker med sygdomme og skader i hjernen
Udfordringen
Hjernesygdomme er et globalt problem, som vokser i takt med den
gennemsnitlige levealder. Sundhedsfremme og forebyggelse bliver derfor
vigtigere end nogensinde. Når mennesker rammes af sygdom eller skade i
hjernen, følger der ofte væsentlige funktionsnedsættelser og begrænsninger
med, som rammer både det enkelte menneske og de pårørende. En sygdom
kan komme snigende som demens eller depression, den kan være medfødt,
eller den kan komme pludseligt i forbindelse med en ulykke eller en
traumatisk oplevelse. Uanset årsagen er disse tilstande en
samfundsøkonomisk belastning i form af nedsat arbejdsevne og udgifter til
langvarige behandlings- og rehabiliteringsforløb.
Ofte er mennesker med sygdom i hjernen ikke kun udfordret af selve
funktionsbegrænsningen, men også af et samfund, der ikke altid forstår. En
styrket indsats for mennesker med sygdom eller skade i hjernen handler
således ikke kun om behandling og forebyggelse, men netop om at skærpe
fokus på mennesket, fremfor sygdommen.
Ambitionen
Midtjylland skal være et kraftcenter for uddannelse og udvikling af ny viden
og ny praksis, der kan forebygge og hjælpe mennesker med sygdom og
skade i hjernen. Vores særlige styrke er, at vi ved at lægge vores viden
sammen og samarbejde med andre besidder kompetencerne og indsigten til
at kunne praktisere en tilgang, der tager udgangspunkt i mennesket i stedet
for i selve sygdommen. Sammen kan vi skabe en videnbaseret bevægelse,
der rummer både basalforskning i laboratorierne, klinisk forskning,
patientbehandling, folkesundhed og rehabilitering. En bevægelse hvor
drivkraften er et ønske om at blive klogere på de funktionsbegrænsninger,
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der opleves af mennesker med sygdom og skade i hjernen, på tværs af
forskellige diagnoser. Human First vil bibringe vores ambition en styrke og
en åbenhed, der fremmer samarbejde med andre organisationer, kommuner
og virksomheder, som lægger kræfter og ressourcer i arbejdet for at
fremme sundhed for mennesker med sygdom og skade i hjernen.

Mennesker med rehabiliteringsbehov
Udfordringen
I takt med at flere og flere sygdomme kan behandles, stiger antallet af
mennesker i verden, som skal leve med følgevirkning af sygdom. Mennesker
kan pga. kronisk sygdom, kritisk sygdom eller skade opleve, at deres evne
til at fungere fysisk, psykisk eller socialt bliver udfordret. Diagnoserne er
mange, og ofte må et menneske kæmpe med flere sygdomme samtidigt.
Men for det enkelte menneske handler det ikke om navne på sygdomme,
men om de udfordringer, sygdomme fører med sig. På tværs af diagnoser
og sygdomme går en række funktionsnedsættelser, som
rehabiliteringsindsatsen skal søge at afhjælpe. Der er sket store fremskridt i
behandlingen af både kronisk og kritisk sygdom, men der har ikke været
tilstrækkeligt fokus på livet efter – og med – sygdom. Der er behov for mere
forskning, udvikling og uddannelse for at kunne ændre på dette.
Ambitionen
Tilsammen har vi de nødvendige kompetencer og ressourcer til forskning,
udvikling og uddannelse i rehabilitering. Men forskningsmiljøernes viden om
hvordan man fremmer kroppens heling og det hastigt stigende antal nye
teknologiske løsninger, som kan kompensere kroppens funktionstab, skal
møde menneskerne hurtigere end i dag. Både de mennesker der har behov
for rehabilitering, deres pårørende og de fagprofessionelle, der skal hjælpe.
Ved bl.a. at fokusere på funktion i stedet for diagnoser vil vi skabe
banebrydende ny viden, som er relevant på tværs af sygdomme og
diagnoser.
Ny viden og teknologi øges markant i øjeblikket, med et enormt om end
uforløst, potentiale til at kunne hjælpe mennesker. Vi vil indløse dette
potentiale og give mennesker de bedst mulige vilkår for at overkomme eller
leve godt med de udfordringer, deres sygdom har bragt med sig.
At sætte mennesket først og skabe resultater, der kan mærkes af
mennesker med behov for rehabilitering, er både en faglig og en
organisatorisk udfordring, som rækker ud over vores organisationer.
Indsatsen rummer derfor også et opgør med skarpe organisatoriske skel
mellem fx forebyggelse, pleje og behandling, forskning og praksis og
mellem sektorer.
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Tværprofessionelt samarbejde
Udfordringen
Sundhedsvæsenet og samfundet deler en udfordring, som udspringer på
den ene side af befolkningens længere levealder og dermed et stigende
antal ældre mennesker - på den anden side øgede udgifter til nye
omkostningstunge behandlingsformer.
Med den stigende levealder følger også en stigning i antallet af mennesker
med en eller flere kroniske sygdomme. Denne gruppe tegner sig for en stor
del af samfundets samlede udgifter til sundhedsvæsenet. Samtidig er der en
stigende specialisering i sundhedsvæsenet, hvilket øger behovet for
samarbejde og koordinering ikke kun internt på hospitalerne, men også
mellem hospitaler og mellem hospitaler og primær sektor.
Denne udvikling stiller krav til øget tværprofessionelt samarbejde og læring
dels i plejen og behandlingen af det enkelte menneske, dels i udviklingen af
innovative teknologiske og organisatoriske løsningsmodeller. Det
tværprofessionelle samarbejde er dog ofte udfordret af utilstrækkelig
kendskab til andre professioner og fagligheder samt forskellige
professionelle værdier. Der er derfor behov for, at de fagprofessionelle
kommer til at samarbejde på nye måder og i et helt andet omfang end
tidligere – på tværs af uddannelsessektoren og sundhedssektoren, og på
tværs af faggrænser og organisatoriske skel.
Ambitionen
Sammen har vi mulighed for og vilje til at skabe rammerne for
tværprofessionelt samarbejde og læring som grundlag for at udvikle
sundhedsvæsenet med fokus på at sikre velkoordinerede behandlings- og
plejeforløb – til gavn for de mennesker, som er i kontakt med
sundhedsvæsenet.
Det vil vi blandt andet gøre ved at bringe studerende og fagprofessionelle
sammen i et tværprofessionelt miljø på tværs af uddannelser og fagligheder
allerede i løbet af uddannelsen – såvel i teoretiske som praktiske
uddannelsesforløb. Det handler ikke kun om læger og sygeplejersker, men
om at bringe alle relevante fagligheder i spil.
Vi vil holde fast i kernefagligheden og forskelligheden i de enkelte
uddannelser og professioner og sætte den i spil i samarbejdet. Derigennem
understøttes, at patienter bliver behandlet som mennesker og oplever
koordinerede forløb, fælles sprogbrug og ensartet tilgang, uanset hvilken
medarbejder i sundhedsvæsenet, de er i kontakt med.
Samtidig vil vi for at øge vores samlede viden fokusere på tværprofessionel
efter- og videreuddannelse inden for de områder, hvor den teknologiske og
faglige udvikling skaber behov for ny viden og kompetencer, f.eks. personlig
medicin, borgerinvolvering i forskningsprocesser og brug af digital teknologi
og sensorteknologi i udvikling af behandlinger og behandlingsforløb.
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Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske
uddannelsesforløb
Udfordring
Overgangen fra den teoretiske uddannelse til de praktiske
uddannelsesforløb er for mange fagprofessionelle en udfordring. Men særligt
overgangen fra uddannelse til praksis er en udfordring for mange.
Nyuddannede fagprofessionelle kommer med den nyeste viden og de bedste
intentioner, men bliver mødt af en dagligdag præget af stort arbejdspres,
høj kompleksitet og konkurrerende dagsordner. Dette er et vilkår, som de
hver især må forsøge at tilpasse sig og navigere i.
Samtidig opleves det, at der er behov for at se på, hvordan praksis kan
blive endnu bedre til at tage imod de nyuddannede og de nye ideer og den
nye viden, de bringer med sig.
Desuden vil fremtiden for mange byde på et længere arbejdsliv, end vi har
set tidligere, og der vil blive hyppige ændringer i den enkeltes arbejds- eller
jobsituation bl.a. som følge af udvikling i teknologier og praksisfelter.
Transitioner vil derfor blive mere reglen end undtagelsen, og dermed bliver
evnen til at tilpasse sig og lære nyt vigtig. Samtidig bliver muligheden for
efter- og videreuddannelse hele livet afgørende.
Dette er en opgave, som ikke skal håndteres separat i den enkelte
afdeling/enhed eller i den enkelte sundhedsuddannelse. Det skal vi gøre
sammen.
Ambition
En styrket indsats for sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og
de praktiske uddannelsesforløb skal løftes op til et fælles fokusområde, hvor
vi som henholdsvis uddannere og aftagere af de fagprofessionelle i
fællesskab understøtter målrettede initiativer for at skabe større
sammenhæng og samspil. Samtidig vil vi have fokus på at lette overgangen
fra uddannelse til arbejde samt skabe mulighed for relevante efter- og
videreuddannelsesmuligheder.
Studerende og fagprofessionelle skal ved samarbejde og læring udvikle den
fornødne meta-kompetence, der sætter dem i stand til proaktivt at håndtere
transitioner i uddannelse og i de praktiske uddannelsesforløb. Vi vil bringe
studerende fra forskellige sundhedsfaglige uddannelser sammen i autentiske
lærings- og samarbejdssituationer, hvor de trænes i både samspillet med
andre fagligheder og konfronteres med de mangeartede hensyn og
interessekonflikter, de skal kunne navigere i.

Forskellen fra i dag til 2020
I 2020 er Human First et velfungerende samarbejde på sundhedsområdet
mellem VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet.
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Der er i 2020 igangsat konkrete initiativer på tværs af vores organisationer,
som tilsammen understøtter ambitionerne på området. Det skal kunne ses
af medarbejdere og borgere og måles i form af bedre forebyggelse,
behandling og pleje samt uddannelse af nye kandidater og efter- og
videreuddannelse af vores nuværende medarbejdere. Samarbejdet skal
være kendt i Danmark og resultere i øget ekstern finansiering og et styrket
samarbejde med Midtjyllands kommuner og erhvervslivet i Danmark. Det
skal også resultere i øget samarbejde i form af udveksling af medarbejdere
og viden med andre internationalt førende miljøer.
I 2020 har vi skabt et stærkt tværprofessionelt miljø, hvor vi kontinuerligt
bringer studerende og sundhedsprofessionelle sammen på tværs af
uddannelser og fagligheder. Et miljø som i sidste ende betyder, at patienter
og borgere oplever koordinerede forløb, fælles sprogbrug og ensartet
tilgang, uanset hvilken medarbejder i sundhedsvæsenet, de er i kontakt
med.
I 2020 opleves det, at vi i vores strategiske indsatser sætter mennesket
først.
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