Gør tanke til handling
VIA University College
Møde i Bestyrelsen

Mødested
Campus Aarhus C,
Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C
(lokale PlayLab - E0.13)

Mødetidspunkt
Den 10. december 2019 kl. 14-18
Middag kl. 18-18:30.

Deltagere
Medlemmer
Peter Sørensen
Jørgen Nørby
Morten Ballisager
Berit Eika
Jens Eistrup
Lars Goldschmidt
Bente Alkærsig Rasmussen
Danny Stentoft
Hanne Roed
Kim Andersen
Lars Krarup
Marie Sonne
Noemi Katznelson
Mike Bødker Musial
Christian Bremer Hansen

Afbud:
Bente Alkærsig Rasmussen, Noemi Katznelson
Fra ledelsen deltager:
Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Kirsten
Bundgaard, konstitueret prorektor Hanne Sandahl, Digitaliseringsdirektør
Bjarne Grøn, Lotte Pape og Jette Regnarsson Jacobsen.
Gæster:
Under punkt 3: Heidi Stensman Pugh, Projektleder Playful Learning, VIA
Under punkt 4: Stabschef Lars Chr. Westh Pedersen og Strategisk
projektleder Stinne Højer Mathiasen.
Under punkt 6: Susanne Vilandt Agerbæk
Under (en del af) punkt 7: Peter Thorsgaard, Salgs -og udviklingschef
hos A. Enggaard A/S
Under punkt 9: Koncernøkonomichef Lars Peter Schou.
Under punkt 10: HR-chef Gertrud Lindberg Tefre og juridisk
chefkonsulent Mette Flemming.
Vedr. parkering i P-kælderen på Campus Aarhus C:
Alle bestyrelsesmedlemmer har på et tidspunkt fået registeret deres bils
nummerplade i parkeringssystemet, så man skulle gerne kunne køre ind
i P-kælderen, hvor bommen automatisk vil gå op ved ind- og udkørsel
uden at man skal betale. Hvis dette ikke fungerer, bedes man trække en
P-billet og betale på vanlig vis, billetten vil blive refunderet.
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Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS

2

2.

Undertegning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde
den 29. oktober 2019 (5 min)/PS

3

3.

Orientering om projektet Playful Learning (15 min)/HM

3

4.

Vision 2030, evaluering og procesplan (30 min)/HM

4

5.

Lukket punkt

6

6.

Introduktion og rundvisning på Campus Aarhus C (45 min)

6

7.

Lukket punkt

6

8.

Pause (10 min)

6

9.

Budget 2020 (30 min)/KIBU

6

10. Lukket punkt

8

11. Lukket punkt

8

Orientering om status vedr. VIAs nye organisering fra 2019
(10 min)/HM

8

13. Skriftlig godkendelse af klassekvotienter på HF 2019/2020

8

14. Skriftlig orientering om bestyrelsens årshjul 2020

9

12.

15.

Skriftlig orientering om budgetopfølgning 2019 på baggrund af
9
Q3

16. Skriftlig orientering om status for digitaliseringssatsning

10

17. Skriftlig orientering om møde i forretningsudvalget

10

18. Eventuelt

10

Punkt 1 - Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-19

Sagsfremstilling
Under dette punkt er der mulighed for at kommentere og justere
dagsordenen og stille forslag til behandling af punkter, som ikke er
medtaget på nærværende dagsorden.
Punkt 13 er en skriftlig beslutningssag, dvs. en sag som ikke behandles
på mødet, men godkendes automatisk med godkendelse af
dagsordenen. Hvis et medlem af bestyrelsen ønsker at drøfte en skriftlig
beslutningssag, så skal man nævne det under ’Godkendelse af
dagsordenen’. Fra dette møde introduceres skriftlige beslutningssager,
som et tiltag der kan frigøre tid til drøftelsessager.

Det indstilles, at
1. Bestyrelsen godkender dagsordenen inkl. den skriftlige
beslutningssag (punkt nr. 13)
Referat:
Dagsordenen blev godkendt inkl. punkt 13.

Punkt 2 - Undertegning af det godkendte referat af
bestyrelsesmøde den 29. oktober 2019 (5 min)/PS
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-5-19

Sagsfremstilling
Referatet af mødet den 29. oktober 2019 har været i høring pr. e-mail.
Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som nu betragtes
godkendt af bestyrelsen.
Bestyrelsen vil efter mødet modtage e-mail med link med henblik på at
underskrive referatet via Penneo (online-system for underskrifter). Den
digitale underskrift erstatter den fysiske personlige underskrift.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen underskriver det godkendte referat via Penneo.
Referat:
Referatet er godkendt på e-mail og vil i dagene efter bestyrelsesmødet
blive underskrevet via Penneo.

Punkt 3 - Orientering om projektet Playful Learning
(15 min)/HM
Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0001-4-1-1-18

Sagsfremstilling
Bestyrelsesmødet holdes i lokalet PlayLab, som er tilknyttet projektet
Playful Learning, som er et partnerskabsprojekt mellem LEGO-Fonden
og alle landets professionshøjskoler.
Heidi Stensman Pugh, Projektleder for VIA-Playful Learning, vil give en
orientering om projektet (10 min) og der vil efterfølgende være mulighed
for at stille enkelte opklarende spørgsmål (5 min).
Som baggrundsmaterialet vedlægges en introduktion til Playful Learningprogrammet.
./.

Ligeledes henvises der til programmets hjemmeside: https://playfullearning.dk
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
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Heidi Stensman Pugh orienterede om projektet i VIA. Et af
hovedbudskaberne var, at der ikke er tale om et færdigt koncept, men en
undersøgelse, udvikling og afprøvning af legende tilgange til
undervisning i lærer- og pædagoguddannelsen. Under oplægget deltog
bestyrelsen i en øvelse, der er typisk for Playful Learning-tilgangen.
Præsentationen oploades i Prepare.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 4 - Vision 2030, evaluering og procesplan (30
min)/HM
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0032-7-2-6-19

Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet den 19. september 2019 havde bestyrelsen en
indledende forventningsafstemning vedr. den kommende visions- og
strategiproces.
På mødet den 29. oktober 2019 havde bestyrelsen en uddybende
drøftelse af den politiske, samfundsmæssige kontekst for
visionsarbejdet.
På mødet den 10. december 2019 skal bestyrelsen:
• Følge op på den nuværende vision og strategi og drøfte
erfaringerne i et læringsperspektiv (10 min)
• Drøfte og vedtage procesplan for 2020 (20 min)
Vedr. den nuværende vision og strategi
Bestyrelsen har den 19. september ønsket, at der som et af de første trin
i visionsprocessen indhentes erfaringer med den nuværende vision og
strategi. Dette er nu sket i form af en mini-evaluering, hvor udvalgte
medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer (sparringsgruppen) og ledere har
deltaget i en survey. Med afsæt i surveyen er der udarbejdet et notat,
som skal danne grundlag for bestyrelsens drøftelse. Det primære fokus
for bestyrelsens drøftelse er at indkredse nogle læringspunkter der kan
kvalificere den kommende visions- og strategiproces.
Vedr. procesplan
Der er nu udarbejdet et forslag til procesplan for VIAs næste vision og
strategi, som forelægges for bestyrelsen med henblik på vedtagelse.
Kort om procesplanen:
• Visionen 2030 udarbejdes i det første halvår af 2020
• Strategi 2021-2023 udarbejdes i det andet halvår 2020
• Der er lagt op til en involverende proces med nogle få større
begivenheder (herunder visionsworkshop 6/2 og
strategiworkshop 18/18), men ellers foregår processen i de
allerede etablerede dialogrum (ledelsesfora, samarbejdssystem,
studenterorganisation)
• Alle interessenterne (ledere, medarbejdere, studerende,
aftagere) deltager i processen
Bestyrelsens rolle i processen:
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•
•
•
•
•

•

Bestyrelsen er opdragsgiver til VIAs kommende vision og
strategi.
Bestyrelsen er rammesættende og deltager aktivt i alle faser fra
udvikling til endelig godkendelse.
Bestyrelsesmedlemmer telefoninterviewes individuelt i januar
2020
VIAs vision 2030 og strategisprint 2021-2021 vil være på
dagsordenen på samtlige bestyrelsesmøder i 2020
De 6 sparringspartnere fra bestyrelsen (Hanne Roed, Jens
Eistrup, Lars Goldschmidt, Morten Ballisager, Noemi
Katznelson, Peter Sørensen) inddrages imellem
bestyrelsesmøderne. Sparringen vil foregå igennem face to
face-møder, mailkorrespondance og telefonopkald
Den løbende kommunikation til VIAs ansatte tilgår også
bestyrelsen

Stabschef Lars Chr. Westh Pedersen og Strategisk projektleder Stinne
Højer Mathiasen deltager i behandlingen af punktet.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen deltager i en evaluering af den nuværende
strategi/vision
2. Bestyrelsen kvalificerer og godkender procesplanen for visionsog strategiarbejdet i 2020
Referat:
Bestyrelsen fandt, at der var udarbejdet en god opsamling af erfaringer
med den nuværende vision og strategi, som vil blive båret ind i arbejdet
med den nye vision og strategi.
Bestyrelsen drøftede procesplanen og bestyrelsens rolle.
Bestyrelsen bakkede op om den strategiforståelse, der ligger bag
procesplanen, hvor der lægges op til udarbejdelse af en langsigtet vision
2030 og efterfølgende treårige strategier, hvor konceptet indebærer
lokale oversættelser af strategien.
Bestyrelsen havde følgende bemærkninger til procesplanen:
- Visionsprocessen, der forløber i den første halvdel af 2020 skal
samlet set forenkles og nogle inddragelseselementer skal tages ud
- Det skal tydeliggøres, at bestyrelsen og ledelsen har en
retningssættende rolle og opgave med at formulere et bud på en
vision på baggrund af input via involvering af nøgleinteressenter, bl.a.
fra visionsworkshoppen den 6/2
- Dialog med organisationen og interessenter skal være meget
målrettet nogle konkrete spørgsmål, som bestyrelsen og ledelsen
gerne vil have svar på – således at det af alle parter opleves som
værdiskabende
- Der skal fortsat være en høringsfase under visionsprocessen, som
gerne må være bredere, og omfatter VIAs studerende
- Den bredeste involvering skal finde sted i strategiprocessen i
efteråret 2020 og i forbindelse med den efterfølgende udfoldelse af
strategien i uddannelserne, forskningscentrene og fællesområdet mv.
- Der skal være mulighed for, at direktionen i processen over for
bestyrelsen præsenterer egne bud på udviklingsperspektiver for VIA
- Fasen, hvor strategien skal udleves, betragtes som afgørende og
skal foldes ud
Procesplanen vil nu blive tilpasset de ovennævnte bemærkninger.
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Punkt 5 - Lukket punkt

Punkt 6 - Introduktion og rundvisning på Campus
Aarhus C (45 min)
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-19

Sagsfremstilling
Som led i introduktionen af bestyrelsen for VIAs uddannelser og campus
er der forberedt en præsentation af og rundvisning på Campus Aarhus
C.
Campuskoordinator på Campus Aarhus C Susanne Vilandt Agerbæk
viser rundt.
Som baggrundsbilag vedlægges en præsentation med nøgletal om
campus.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen deltager i rundvisningen.
Referat
Bestyrelsen deltog i rundvisningen.

Punkt 7 - Lukket punkt

Punkt 8 - Pause (10 min)

Punkt 9 - Budget 2020 (30 min)/KIBU
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-2-19

Sagsfremstilling
Direktionen fremlægger budget 2020 for bestyrelsen 10. december 2019
med henblik på drøftelse og godkendelse.
Der budgetlægges samlet set med en omsætning på 1,7 mia. kr. og et
overskud på 10 mio. kr. Heraf anvendes 52% til uddannelse, 7% til
Forskningsområdet, 22% til Fællesområdet, 4% til studieadministration,
4% til Digitalisering og IT og endelig 10% til Forvaltningsområdet.
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Med reorganiseringen af VIA er der også sket mange ændringer af
opbygningen af VIAs budgetter for 2020. Eksempelvis er der siden 2019
nu synliggjort tre nye større områder, som budgetteres særskilt, nemlig
studieadministration, IT og digitalisering samt Forvaltningsområdet. IT og
digitalisering er tilknyttet det nye direktørområde og består af VIAs IT
driftsområde og de strategiske udviklingstiltag, skal styrke VIAs digitale
profil. Som et led i at skabe transparens i budgettet, er VIAs faste
omkostninger samlet i et ”Forvaltningsområde”, som indeholder VIAs
samlede udgifter til bl.a. telefoni, SPS, kapitalformål,
finansieringsomkostninger, Copydan, elev-udgifter, kollegier og
feriepengeforpligtigelser.
Ydermere er VIAs forskningsområde etableret, og der er foretaget en
skærpet prioritering af Frascati midlerne mod VIAs nye forskningscentre.
Det nye Fællesområde er etableret og samler dermed en række
administrative afdelinger til VIAs organisation og uddannelser.
Budgettet er lagt ud fra følgende præmisser:
Omprioriteringsbidraget, som har været en del af budgetlægningen i de
seneste år, er bortfaldet fra 2020. Det indebærer, at taxametre mv. ikke
reduceres med 2% fra næste år, men tidligere besparelser fastholdes.
På trods heraf oplever VIA en nedgang i indtægter fra STÅ, set i forhold
til det oprindelige budget 2019, dels pga. af faldende aktivitet, dels pga.
fald i taxameter på flere uddannelsesområder. Tilsvarende er nogle
taxametre øget som led i Bevillingsreformen af 2019. Samtidig er der en
nedgang i omsætning på Efter- og videreuddannelsesområdet blandt
andet pga. en afmatning i efterspørgslen både på
diplomuddannelsesområdet og indtægtsdækket virksomhed (kurser og
konferencer). Endelig er der også en nedgang i andelen af projekter med
ekstern finansiering. Derfor er det direktionens vurdering at budgettet for
2020, trods fjernelsen af omprioriteringsbidraget, er et stramt budget,
hvor der på en del områder vil være fokus på omkostningsstyring og
aktivitetstilpasning. Samtidig er det også direktionens vurdering, at der
fremlægges et budget med en balance mellem indtægter og udgifter
samt en balance mellem de indbyrdes prioriteringer mellem områderne i
VIA, så VIAs strategi understøttes.
Set i lyset af denne situation, er der foretaget omprioriteringer imellem
områderne for at styrke uddannelserne og Forsknings- og
udviklingsområdet. Der er i den sammenhæng gennemført
aktivitetstilpasninger i Fællesområdet og i IT og digitalisering.
De strategiske satsninger vedrørende ingeniør- og læreruddannelsen
samt digitalisering fastholdes og fortsætter.
Direktionens indstilling er, at overskuddet reduceres fra 17 mio.kr. til 10
mio.kr. for at opnå balance i budgettet.
Professionshøjskoledirektør Kirsten Bundgaard og Koncernøkonomichef
Lars Peter Schou vil fremlægge budgettet. Bemærk, at kun punkter af
særlig opmærksomhed vil blive gennemgået.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen vedtager budget 2020 som fremlagt og indstillet.
Referat:
Lars Peter Schou gennemgik budgettet.
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Præsentationen er oploadet i Prepare.
Bestyrelsen stillede en række opklarende spørgsmål, som blev besvaret
af ledelsen. Bestyrelsen havde bl.a. spørgsmål til:
- Overskudsgraden
- Kvaliteten og metoderne bag STÅ-prognoserne
- Sammenligning med budget 2019 – der blev udtrykt et behov for at
kunne sammenligne budget 2020 med 2019
Jens Eistrup udtrykte et behov for, at bestyrelsen får en nærmere
gennemgang af, hvordan den nye økonomimodel fungerer - herunder
hvordan budgetter bliver til - i lyset af de justeringer, der er sket som
følge af den nye organisering.
Bestyrelsen godkendte herefter budgettet som indstillet.

Punkt 10 - Lukket punkt

Punkt 11 - Lukket punkt

Punkt 12 - Orientering om status vedr. VIAs nye
organisering fra 2019 (10 min)/HM
Sagsansvarlig
Harald Mikkelsen

journalnr
U0002-7-4-6-19

Sagsfremstilling
Harald Mikkelsen orienterer om status for arbejdet med at implementere
den nye organisering.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Harald Mikkelsen orienterede om status og nævnte herunder, at
Uddannelses- og Forskningsministeriet har fremrykket evalueringen af
uddannelsesstationer, som nu forventes at ske i foråret 2020.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13 - Skriftlig godkendelse af klassekvotienter
på HF 2019/2020
Sagsansvarlig
Tina Kandborg Gade

journalnr
U1001-1-6-1-19

Sagsfremstilling
VIA, som også udbyder HF, skal årligt indsende indberetning af det
fleksible klasseloft til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Det er bestyrelsen, der skal godkende opgørelsen.
Hvis institutioner har en gennemsnitlig klassekvotient på over 28,0 på en
eller flere uddannelser og anvender fravigelsesmuligheder, skal man
indsende redegørelsen for fravigelse og dokumentation.
Kommentarer fremsendt fra HF:
• HF i Nørre Nissum overskrider ikke den tilladelige kvotient på
28, så yderligere dokumentation er ikke nødvendig.
• Der er max. 28 elever i ordinære klasser.
• De to SP-klasser (specialundervisning) på 13 består
udelukkende af ordblinde, som har egne hold i dansk (tællefag)
og engelsk. Øvrige fag læser de sammen med de ordinære
elever. 26 ordblinde i én klasse har man fra ledelsens side
vurderet ikke er hensigtsmæssigt pga. elevernes udfordringer i
netop dansk og engelsk.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen godkender opgørelsen med henblik på
fremsendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børneog undervisningsministeriet.
Referat:
Bestyrelsen fulgte indstillingen.

Punkt 14 - Skriftlig orientering om bestyrelsens
årshjul 2020
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-8-19

Sagsfremstilling
Forretningsudvalget har udarbejdet årshjul 2020 for bestyrelsesarbejdet
(jf. bilag).
Forslaget er udarbejdet pba. de løbende indsamlede input fra
bestyrelsen samt evaluering af bestyrelsesarbejdet i oktober 2019.
Bestyrelsesmedlemmerne bedes sende deres eventuelle kommentarer
til sekretariatet, som herefter sammen med forretningsudvalget vil
opdatere årsplanen.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15 - Skriftlig orientering om budgetopfølgning
2019 på baggrund af Q3
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Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-1-7-19

Sagsfremstilling
Til orientering vedlægges prognose for 2019 udarbejdet på baggrund af
regnskab for det tredje kvartal (Q3).
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 16 - Skriftlig orientering om status for
digitaliseringssatsning
Sagsansvarlig
Bjarne Grøn

journalnr
U0001-7-21-19

Sagsfremstilling
Til bestyrelsens orientering er der udarbejdet et statusnotat vedr. den
digitale satsning i VIA.
Til næste bestyrelsesmøde den 6. februar forberedes en uddybende
statusorientering.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 17 - Skriftlig orientering om møde i
forretningsudvalget
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-19

Sagsfremstilling
Til orientering vedlægges mødenotat fra seneste møde i
forretningsudvalget.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Referat:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 18 - Eventuelt
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-6-19
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Referat:
Harald Mikkelsen orienterede om, at prorektorstillingen vil blive
genopslået, og at planen er, at en ny prorektor kan tiltræde den 1.
marts eller den 1. april 2020.
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Spørgsmål til Playful Learning
+ Hvad er Playful Learning?
Playful Learning er et langsigtet partnerskab mellem LEGO Fonden og alle landets
seks professionshøjskoler. Partnerskabet udfolder sig i et ambitiøst og nationalt udviklingsprogram, som kommer til at vokse i størrelse og skalering i årene der kommer.
Vi kalder det Playful Learning, dels fordi programmet har et internationalt udsyn og
grundlag, dels fordi det retter sig mod at udvikle og raffinere legende tilgange til
børns leg, udvikling og læring.
LEGO Fonden har en ambition om at redefinere betydningen af leg og gentænke
læring i lyset heraf. LEGO Fonden bidrager derfor til programmet med finansiering
og omfattende international forskning og praksis i relation til denne ambition.
Professionshøjskolerne byder ind med viden, forskning, praksis og en national udviklingsstruktur, som kan forene LEGO Fondens ambition med yderligere udvikling af
dansk børnesyn og pædagogisk tradition. For professionshøjskolerne stemmer partnerskabet overens med den strategiske satsning på fremragende undervisning.
LEGO Fonden og landets professionshøjskoler er således sammen om mere leg i
professionsfagligheden hos pædagoger og lærere - og mere professionsfaglighed i
legen.

+ Hvorfor Playful Learning?
I Danmark er vi stolte af, at vi sætter legen og friheden til at være barn i højsædet i
vores dagtilbud og at vi værdsætter demokratisk dannelse, inklusion og ligeværdighed i vores folkeskole. Vi er kendte for vores skandinaviske pædagogik og vores ambition om at få alle med i fællesskabet.
Når danske børn når skolealderen er 15 % imidlertid bagud i forhold til socio-emotionelle, sproglige og matematiske kompetencer Se link. Denne forskel kan relateres
til børnenes sociale baggrund, men vi ved også fra forskning at understøtter man
børnene i gode dagtilbud, øges deres muligheder for at bryde den sociale arv. Dertil

kommer, at 30% af danske børn der deltager i undervisning i folkeskolen føler sig
uengagerede Se link.
Playful Learning er ikke den eneste løsning på udfordringer som social arv eller at
børn føler sig uengagerede og mister lyst til læring. Dertil er udfordringerne alt for
komplekse. Men en gennemgribende styrkelse af en mere legende og udforskende
tilgang til læring i dagtilbud og skole har potentiale til at styrke alle danske børns
kreative og eksperimenterende tilgang til verden og deres livslange motivation for
legende læring.

+ Hvad vil vi opnå med programmet?
Ambitionen med Programmet Playful Learning er at styrke alle danske børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden og deres livslange motivation for legende læring. At være kreativ og legende gennem hele livet, er en central del af det
at være menneske og indgå i meningsfulde og nyskabende fællesskaber og en nødvendighed i en omskiftelig og global verden.
Spørgsmålet er derfor, hvordan vi kan skabe de bedste betingelser for, at børn i alderen 0-15 år bliver mere optagede af at undersøge deres omverden og eksperimentere med nye muligheder end løse prædefinerede opgaver og stille sig tilfreds
med standardsvar.
Det er programmets mål at undersøge, eksperimentere og udvikle erfaring og viden
om, hvordan vi gør det bedst.

+ Hvad skal der ske i 2019-2021?
Pædagogers og læreres tilgang til legende læring er helt central for, at ambitionen
med programmet kan indfries. De skal gennem deres professionsuddannelse opleve
fremragende undervisning, der understøtter eksperimenterende og legende læring,
så de efter uddannelsen er rustet til at skabe betingelser for legende læring i dagtilbud og skoler i Danmark.
Ambitionen er altså at udruste samtlige morgendagens pædagoger og lærere med
endnu stærkere professionsfaglige kvalifikationer til at arbejde med en legende tilgang til børns leg, udvikling og læring

Derfor arbejder vi i programmet med 3 forbundne indsatser. som skal ruste underviserne på professionshøjskolerne til at starte den kædereaktion, som skal fremme
kreativitet, nysgerrighed og lyst til eksperimenter hos de danske børn:

+ Eksperimenter med en legende tilgang til undervisning
Der bliver allerede i dag eksperimenteret med nytænkende didaktiske designs
og læringsmiljøer, som fremmer legende læring på pædagog- og læreruddannelserne. Ambitionen om at alle studerende møder eksemplariske former for legende læring i deres uddannelse forudsætter imidlertid, at vi undersøger og afprøver nye måder at gøre undervisning og studieaktiviteter mere legende på, så
vi kan udvide og dele et stort repertoire af muligheder. Derfor arbejdes der med
prøvehandlinger og didaktiske designs på alle professionshøjskoler.

+ PlayLabs
Nye læringsmiljøer og tilgængelighed af plads, fysiske materialer eller teknologier, kan bidrage til at indarbejdede læringsstrategier og videnformer forstyrres
og nye opstår. Det er således målet, at der etableres fysiske PlayLabs, med henblik på at skabe en synlig ramme, der understøtter eksperimenter med nye læringsstrategier, interaktioner og processer mv. og sætter sig tydelige spor i uddannelsernes praksis.

Alle professionshøjskoler åbner derfor udviklingslaboratorier, hvor eksperimenter med legende læringsrum kan finde sted. PlayLabs åbner i sommeren 2019 og
vil løbende være under udvikling og udbredelse.

+ Kompetenceudvikling
Kompetenceudviklingen af undervisere på pædagog- og læreruddannelserne
foregår foregå gennem lokale aktionslæringsforløb, som involverer konkrete, lokale eksperimenter i undervisning efterfulgt af fælles erfaringsopsamling og nationale seminarer. Kompetenceudviklingen understøttes af masterclasses med
nationale og internationale forskere.
I tilknytning til programmet iværksættes et forskningsprogram af et betragteligt omfang med et estimeret budget på godt 24 mio. kr. Forskningen vil blive løftet på tværs
af professionshøjskolerne og såvel danske som internationale universiteter. Forskningsindsatsen har til hensigt at skabe ny viden om leg i relation til pædagogik, didaktik og læring og vil således også bidrage til et kompetenceløft af underviserne.

+ Hvad skal der ske på lidt længere sigt?
Programmet Playful Learning vil i de første 5 år have fokus på udvikling af en professionsuddannelses-didaktik, der understøtter Playful Learning og nå ud til alle landets pædagog- og lærerstuderende.
Indtil 2021 fokusere programmet på de tre forbundne indsatser: Playlab, eksperimenter med undervisning og kompetenceudvikling. Fra 2021 vil programmet i stigende grad fokusere på etablering af strategiske partnerskaber med landets kommuner.
+

Hvordan arbejder vi i programmet?

I programmets tilrettelæggelse og arbejdsmetode er vi inspireret af designtækning.
Designtænkning er ikke en bestemt metode, men snarere et særligt mindset i forhold
til udvikling af løsninger på komplekse udfordringer. Playful Learning Programme er
særligt inspireret af de dele af designtækning, som indebærer en høj grad af involvering af brugerne i udviklingsarbejdet, en ikke-lineær proces med udforskning af
mange forskellige mulige løsninger før udvikling og implementering af en endelig

løsning og brug af visuelle og taktile repræsentationer af viden og idéer i udviklingsarbejdet.
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Double Diamond modellen er en enkel visuel repræsentation af udviklingsprocessen
i de første 3 år af programmet og illustrerer, at det overordnede fokus og mindset
ændrer sig i de forskellige faser af processen. I designprocessen er det væsentligt
at kunne skelne mellem divergente faser, hvor man arbejder undersøgende og udviklende med mulige løsninger og uden endelige svar og konvergente faser, hvor
der vælges ud blandt mange ideer og skabes fokus.
Den kreative proces er iterativt, hvilket betyder, at de gode ideer udvikles, afprøves
og raffineres mange gange undervejs. Det vil også sige, at der “inde i” den overordnede proces illustreret her, befinder sig en lang række cirkulære, iterative processer,
hvor eksempler på legende læring udvikles blandt undervisere og studerende på
landets professionshøjskoler.
Den overordnede ramme skal skabe en fælles puls i programmet, som gør videndeling og erfaringsudveksling på tværs af professionshøjskoler mulig.

+ Hvilke begreber bliver anvendt i programmet?
I rammesætningen af Playful Learning Programme har programledelsen introduceret et fælles programvokabular. Formålet er at afprøve et vokabular, som har mere
fokus på at understøtte aktørernes undersøgende og eksperimenterende praksis inden for en fælles rammesætning end det fokus på indholdsstyring, effektmåling og
kvalitetskontrol man ofte finder i mere traditionel projekt- og programstyrings- terminologi:
+

En programplatform beskriver og formidler den samlede viden, erfaringer som
udvikles i programmet og den rammesætning som programmet arbejder med.
Platformen udvides og kvalificeres løbende af alle aktører og programledelsen
har et særligt ansvar for opsamling og opdatering af platformen. Interne dokumenter findes på et fælles, lukket drev og eksternt-rettet kommunikation formidles gennem hjemmesiden www.playful-learning.dk

+

Et programgrundlag beskriver den lokale kontekst, som programmet igangsættes i på den enkelte professionshøjskole og de undersøgelser og handlinger den
lokale ledelse og ambassadører løbende har til hensigt at iværksætte. Programgrundlaget udarbejdes i skabelonen ”Programgrundlag for professionshøjskolen
xxx” og videreudvikles i programperioden, som et internt dokument.

+

En prøvehandling er en systematisk undersøgelse af en ny praksis. En prøvehandling er således først og fremmest et innovations- og læringsværktøj, som er
karakteriseret ved, at læringen foregår gennem eksperimenter i praksiskontekst
og ikke gennem abstrakte ideer, teorier og planer. En prøvehandling består nemlig af helt konkrete handlinger f.eks. en anden måde at tilrettelægge en undervisningstime på eller et nyt greb til at udvikle egne kompetencer som Playful-underviser på. Det er således en metode, der baserer sig på handlinger i virkeligheden frem for planer, teorier og forestillinger om virkeligheden. En prøvehandling
kan gennem flere iterationer og tilpasninger resultere i et didaktisk design, som
formidles på hjemmesiden til både interne og eksterne interessenter.

+

En Play-portfolio er en samling af didaktiske designs udviklet af undervisere med
henblik på at styrke en legende tilgang til læring. De didaktiske designs, der udvikles i programmet Playful Learning kan fungere som appetitvækkere for andre
undervisere, så de kan lade sig inspirere og evt. redesigne en ide, så den passer

til deres undervisning. Et didaktisk design kan f.eks. være et konkret læringsobjekt
udviklet til undervisning f.eks. en video, et spil, en leg, en podcast el.lign. og en
beskrivelse af hvordan det kan anvendes i undervisningen eller en drejebog for
en lille øvelse, en proces eller et forløb af afgrænset varighed, som vil fremme
Playful Learning i pædagog- og læreruddannelserne.
+

Et progressionspunkt beskriver, hvor langt programmet forventes at være i processen på et givet tidspunkt. Programmets progressionspunkter er beskrevet i en
fælles progressionsplan og skal være med til at sikre progression i programmet
og koordinering af aktiviteterne, så vi kan erfaringsudveksle og videndele på
tværs af professionshøjskolerne i Danmark.

+ Hvordan er programmet organiseret?
En indfrielse af programmets fulde potentiale forudsætter, at den enkelte professionshøjskole får mulighed for at tage ansvar for programmets aktiviteter. Lokalt ejerskab skal sikre, at aktiviteterne giver mening og er anledning til konkrete forandringer
i den daglige undervisningspraksis i pædagog- og læreruddannelserne på den enkelte professionshøjskole.

+ Ambassadørkorps
På hver af de seks professionshøjskoler er der etableret et Playful Learning ambassadørkorps. Ambassadørkorpset består af 6 undervisere; tre fra hver af hhv. pædagog- og læreruddannelse og er rekrutteret blandt professionshøjskolens undervisere med erfaring med en legende, kreativ og eksperimenterende tilgang til undervisning. Ambassadørkorpset arbejder tæt sammen med den lokale ledelsesgruppe
og den nationale programledelse med i alt minimum 36 deltagere.
Hvert ambassadørkorps har en projektleder, som er ansvarlig for den lokale organisering, progression og koordinering med reference til den lokale ledelse, der har det
overordnede ansvar for den lokale udmøntning inden for rammerne af de nationale
kriterier og leverance-forventninger. Projektlederne fra de 6 professionshøjskoler
mødes i projektlederforum, hvor de koordinerer initiativer og deler erfaringer.
Playful Learning ambassadørerne vil sammen med projektlederne blive indbudt til
en række fælles arbejdsdage, studieture, workshops mm. med sigte på at sikre et
solidt fælles afsæt for arbejdet med Playful Learning programmet.

+ National programledelse
Den nationale programledelse har ansvaret for den nationale rammesætning og koordinering af programmet og for programmets samlede progression og kvalitet.
Programledelsen vil være i tæt dialog med de lokale projektledere og ledelsesgrupper i forhold til de lokale aktiviteters udvikling og bidrag til den samlede ambition og
være optaget af kommunikation, dokumentation og videndeling mellem programmets interne og eksterne interessenter.
Programledelsen består af:
+
+
+

Programansvarlig: Laust Joen Jakobsen (llj@kp.dk)
Programchef, pædagoguddannelse: Mette Lyager (ml@via.dk)
Programchef, læreruddannelse: Tobias Heiberg (tohj@kp.dk)

+ Hvad forstår vi ved Playful Learning?
Playful Learning er ikke et koncept. Der er ikke tale om en særlig didaktisk tilgang
eller metode. Der er heller ikke tale om enten leg eller læring som to adskilte modpoler. Playful Learning opfatter leg og læring som gensidigt berigende poler i et
bredt kontinuum.
Playful Learning er et program som udvikler viden, sprog og praksis ift. leg og en
legende tilgang til børns udvikling og læring.

Hvad kan vi lære?
En evaluering af VIAs nuværende vision og strategi
Til: Bestyrelsen, Direktionen og Hovedudvalget
Vedr.: Evaluering af VIAs nuværende vision og strategi

Resumé

NOTAT

Dette notat beskriver nogle erfaringer fra arbejdet med VIAs nuværende vision og strategi med henblik på at kvalificere det forestående visions- og strategiarbejde. Notatet uddrager centrale tematikker fra en ældre analyse og to
aktuelle undersøgelser. Resultaterne af dette materiale giver et tilbageblik på
den nuværende vision og strategi samt relevante input til, hvad man bør have
sig for øje i arbejdet med den kommende vision og strategi. Bl.a. er det tydeligt at implementering og opfølgning bør have opmærksomhed fra start. Lederne og deres rolle identificeres også som afgørende. Ligeledes er der en tro
på, at inddragelse af interessenter i og omkring VIA er væsentligt. Omvendt
stiller dette også krav om tydelig kommunikation og forventningsafstemning.
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Baggrund og formål
I dette notat præsenteres en række tematikker, der vil være af særlig interesse i
forhold til design, gennemførelse og implementering af VIAs kommende vision og strategi. Tematikkerne er identificeret på baggrund af to eksisterende
evalueringer og en nyligt gennemført undersøgelse:





”Evaluering af Imagine 2020 processen”. En evaluering af den proces, som førte til formuleringen af VIAs nuværende vision og strategi. Evalueringen blev foretaget i 2012 af VIAs kvalitetsafdeling.
”Tydelighed og sammenhængskraft”. En undersøgelse af ledelseskommunikationen i VIA foretaget af konsulentfirmaet Advice i 2019.
En undersøgelse udført af STPs strategiske projektleder i november
2019, og som stillede skarpt på VIAs nuværende og kommende vision og strategi. Undersøgelsen indeholdt en survey målrettet et udsnit af VIAs ansatte. Det vil sige ledere (22) og medarbejdere (19) fra
de tre områder i VIA: uddannelse, forskning og fællesområde. Seks
repræsentanter fra VIAs bestyrelse og tre repræsentanter fra VIAs
studenterråd har derudover bidraget til undersøgelsen.

Temaer fra evalueringen af Imagine VIA
Imagine VIA-processen, der ledte til VIAs nuværende vision ”Your Future – Our Ambition” var præget af en høj grad
af inddragelse og tilrettelagt efter Appreciative Inquiry-metoden, der er en anerkendende og bottom up-inspireret procestilgang. I evalueringen fra 2012, er der en række konklusioner, der kan kvalificere den kommende visionsproces:









Det var værdifuldt at arbejde med en høj grad af inddragelse af medarbejdere og ledere. AI-tilgangen fremmede energi og ejerskab blandt de involverede.
Visionsarbejdet fordrede engagement fra lederne i organisationen. Dette lykkedes i vidt omfang, men VIAs ledelsesmæssige kapacitet blev udfordret, hvad angik kommunikation og inkorporering af visionen hos ledere og
medarbejdere.
Selvom mange aktører blev inddraget i ”Imagine VIA”-processen, lykkedes det at udvikle en vision, der ikke
var udtryk for laveste fællesnævner.
Visionen fokuserede på VIAs kerneydelser, men manglede at henvende sig til VIAs støtte- og fællesfunktioner.
Samarbejdspartnere i bl.a. kommuner, regioner og virksomheder kunne have været yderligere inddraget i processen.
Visionens forventninger om mere samarbejde på tværs af campusser og uddannelser blev vanskeliggjort af uddannelsesbekendtgørelser.
Det var vigtigt med et tvær-organisatorisk set-up, der konstruktivt understøttede udviklingen af visionen.

Temaer fra Advice-rapporten
Advice-rapporten fra 2019 stiller skarpt på tre centrale emner: Sammenhængskraft og strategi, ledelseskommunikation
samt kommunikationskanaler. Rapporten viser overordnet, at VIA er godt på vej til at skabe en organisation præget af
sammenhængskraft. Den viser imidlertid også, at der skal arbejdes mere fokuseret med ledelseskommunikationen for at
udnytte potentialerne. Bl.a. påpeges, at kendskabet til VIAs nuværende vision og strategi kunne være mere udbredt. Således tilkendegiver hver tredje ansatte, at de har et højt eller meget højt kendskab til VIAs vision og strategi. 37% angiver, at de har et lavt eller meget lavt kendskab til strategien. 28% placerer sig i middelkategorien, hvor de hverken har et
højt eller lavt kendskab. På baggrund af dette resultat og den øvrige undersøgelse identificerer Advice nogle anbefalinger til VIAs fremadrettede arbejde:




Mere målrettet massekommunikation fra direktionen
Styrket rolle og medansvar til mellemlederne
Fokuseret løft af de digitale kanaler, der skal hjælpe ovenstående på vej

Temaer fra undersøgelsen i november 2019
Kendskab: Hvem, hvornår og hvordan?
I undersøgelsen bliver de adspurgte repræsentanter konfronteret med tallene fra Advice-rapporten og således gjort bekendt med de ansattes kendskab til VIAs nuværende vision og strategi. Det afføder flere overvejelser:
Hvor stort skal kendskabet til strategien være? Det nævnes, at det selvfølgelig er at foretrække, hvis der er en høj grad
af kendskab til vision og strategi på alle niveauer. Vigtigst er dog, at der iblandt organisationens ledere er et højt kendskab, og at organisationens medarbejdere arbejder efter den gældende vision og strategi. Hvis dét er tilfældet, er kendskabsprocenten af mindre betydning.
Medarbejdernes kendskab til og realisering af vision og strategi er i vidt omfang afhængig af, om ledelsen formår at
kommunikere og italesætte de og ikke mindst etablere lokale oversættelser til konkrete handlinger på medarbejderniveau. Dette skal prioriteres på alle ledelsesniveauer, og det skal gøres kontinuerligt og systematisk og ikke kun i af2/5

grænsede perioder. En af repræsentanterne fra Studenterrådet foreslår konkret, at alle nye ansatte og nye studerende –
som led i den øvrige informationspakke og introduktionsforløbet – får udleveret VIAs vision og strategi. På den måde
vil man ikke blot understøtte et større kendskab. Man vil også sende et klart signal til nye ansatte og studerende om,
hvad det er man vil i VIA, og hvad man bliver en del af.
Betydningen af den nuværende vision og strategi
Som det fremgår af nedenstående figurer angiver størstedelen af de adspurgte VIA-ansatte, at den nuværende strategi
har understøttet de fem strategiske intentioner i VIAs vision. Størstedelen angiver også, at de fire indsatsområder indeholdt i ”Aftryk på verden” i nogenlunde grad er blevet indfriet. Særligt et stærkt samfundsengagement bliver fremhævet
som værende indfriet i høj grad.
I hvilken grad vurderer du, at den aktuelle strategi har hjulpet os til:

I hvilken grad vurderer du, at intentionerne i strategien er blevet indfriet inden for de fire indsatsområder - set fra dit
perspektiv:

De adspurgte VIA-ansatte er i surveyen blevet bedt om at give eksempler på, hvordan de har oversat et eller flere af de
strategiske aftryk til praksis. De fleste af de adspurgte kan give eksempler herpå og der nævnes mange forskellige, herunder:







Større fokus mod det private erhvervsliv fx i BA-projekter.
Samarbejde med frivillige organisationer.
Nye læringsformer og digitale undervisningsobjekter.
Verdensmål og dannelse fx i modulbeskrivelser.
Prioritering af arbejdsopgaver – høj prioritering af opgaver der ligger i tråd med strategi.
VIA begynder at arbejde mere fleksibelt

De adspurgte bestyrelsesmedlemmer og studerende er også blevet bedt om deres oplevelse af strategiens betydning i
praksis. De udtrykker generelt, at det er udfordrende at svare på qua deres ståsted og viden. Ligeledes er der flere, der
peger på, at det er svært at vide hvad der er hhv. strategiens fortjeneste og andre faktorers. I gruppen af bestyrelsesmed3/5

lemmer og studerende peges der imidlertid på flere eksempler, hvor den nuværende vision og strategi er blevet indfriet.
I gruppen af bestyrelsesmedlemmer peges der bl.a. på følgende:









VIA står stærkt på STEM-kompetencer og det opleves også sådan af aftagere
VIA forsøger at sætte aftryk på fremtidens uddannelser
Man er i stand til at agere agilt fx ved opstart og nedlukninger af uddannelser
Søgetallene viser, at VIA har gjort det godt. Fornuftige optag er et godt tegn
Efteruddannelserne bliver brugt. Mange ser VIA som en naturlig samarbejdspartner
Makerspace-tænkningen
Campus Horsens hvor man forsøger at bringe sig ind i bymidten, hvor de studerende er
Det er i dag, i forhold til tidligere, mere legitimt og naturligt at tale om de studerende og uddannelserne ud fra
et tydeligt aftagerperspektiv

Blandt gruppen af adspurgte studerende gives der følgende eksempler:






Der arbejdes i stigende grad med FNs verdensmål i VIA-regi
Nogle studerende er blevet præsenteret for nye læringsformer
Nogle studerende er blevet præsenteret og trænet i digitale løsninger og redskaber
Nogle studerende oplever, at der arbejdes med tværfaglighed
Nogle studerende oplever, at omverdenen lukkes ind i undervisningen

Opmærksomhedspunkter i forhold til den kommende proces
Særligt to områder træder tydeligt frem, når der i undersøgelsen spørges ind til særlige opmærksomhedspunkter til den
kommende visions- og strategiproces.
Udvikling af vision og strategi:
På tværs af undersøgelsen er det en udbredt oplevelse, at inddragelse af interessenterne i og omkring VIA er et centralt
og vigtigt element, der derfor også bør indgå i det kommende udviklingsarbejde. Dermed understøttes ejerskab til den
endelige vision og strategi. Spørgsmålet er imidlertid, i hvilket omfang inddragelsen skal foretages, og hvordan den skal
udføres. Flere peger på, at det er vigtigt, at inddragelsen sker på en god og meningsfuld måde, hvor man har gjort sig
klart, hvilken status inddragelsen af eksempelvis medarbejdere og ledere har i processen. Det gælder om at undgå, at det
mod hensigten kommer til at fremstå som pseudo-inddragelse. Et par af bestyrelsesmedlemmerne peger i den sammenhæng på, at man med fordel kan tænke en visions- og strategiproces som en rejse, hvor organisationens øverste ledelse
går i dialog med resten af organisationen og selv tænker strategisk, men også i processen bliver oplyst og klædt yderligere på i forhold til, hvad der foregår i organisationen, og hvad de ansatte ser af udfordringer og løsninger forude. En
vision og strategi bør i det lys både være et billede af, hvor organisationen er, hvor den er på vej hen, og hvad den arbejder med.
Implementering af vision og strategi:
Det vurderes som vigtigt, at implementeringsfasen tages alvorligt og også bør have mere opmærksomhed, end det har
været tilfældet i den aktuelle visions- og strategiperiode. Ligeledes er der flere der peger på, at implementeringsfasen
bør tænkes med ind fra en start. Der peges yderligere på, at det er vigtigt, at VIAs ledelse går forrest i denne del af processen og sikrer, at der bliver skabt rum og tid til udarbejdelse af lokale oversættelser af vision og strategi. Ligeledes
påpeger flere af de adspurgte, at der også bør være fokus på, at ledelsen følger op på, hvilke forandringer vision og strategi afføder. Dette indebærer, at kapaciteten og interessen fra ledelsens side skal være lige så stor efter som under formuleringsfasen i 2020.

Ønsker til emner og form ifht den kommende vision og strategi
I forhold til de indholdsmæssige emner, som den kommende vision og strategi skal adressere, indeholder den surveybaserede undersøgelse en række holdninger og forslag:
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Den demografiske udvikling og konkurrencen om fremtidens studerende
Bæredygtighed og ansvarlighed, herunder FNs verdensmål
Kvaliteten og strukturen i fremtidens uddannelser
De studerendes faglige og menneskelige kompetencer under og efter studiet
De studerendes kompetence som verdensborgere under og efter studiet
Digitalisering på den modne måde
Forbindelsen mellem forskning og uddannelser

I forhold til spørgsmålet om ønsker til det formmæssige udtryk nævnes blandt andet:





Vision og strategi skal være enkel og have kant
Vision og strategi skal være handlingsanvisende, men med rum til mangfoldighed
Vær varsom med brugen af buzz-words og over-akademiseringer
Vær tro mod dem vi er, og dem vi uddanner og samarbejder med
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Gør tanke til handling
VIA University College

VIA 2030
Forslag til procesplan vedr. VIAs vision 2030
og 1. strategisprint 2021-2023

Procesplan

4. december 2019
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Vision 2030 og
1. strategi-sprint 2021-2023
På de følgende sider præsenteres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VIAs strategiforståelse
Formål med VIAs visions- og strategiarbejde
Bestyrelsens rolle i VIAs visions- og strategiarbejde
Forslag til procesplan for 2020 vedr. Vision 2030
Forslag til procesplan for 2020 vedr. 1.
strategisprint 2021-2023
Forslag til procesplan 2021 vedr. implementering
af og opfølgning på vision og strategi
Næste skridt
Indhold

4. december 2019
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1) VIAs strategiforståelse
Visions- og strategiarbejdet i VIA skal:
→
→
→
→

Sikre følgeskab og ejerskab med VIAs medarbejdere, ledelseskæde og studerende
Sikre udfordring fra og dialog med VIAs aftagere, og eksterne interessenter vil blive involveret aktivt
Involvere og tematisere centrale samfundsmæssige temaer som bæredygtighed og ansvarlighed
Være tro mod partnerskabstænkningen og den nye organisering i VIA

Proces og produkt skal være meningsgivende og oversættelig i organisationen – ikke mindst mellem
ledere og medarbejdere. Dette indebærer bl.a., at VIAs næste vision og strategi skal være styrende, men
ikke et styringsdokument.

4. december 2019
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2) Formål med VIAs visions- og strategiarbejde
Fra 2021 skal VIA have en ny vision. Direktionen ønsker, at den skal være ambitiøs og
fremtidsorienteret, så den sikrer at VIA:
– Er det attraktive førstevalg for studerende,
aftagere og samarbejdspartnere
– Leverer eftertragtede uddannelser,
fremragende undervisning og forskning af høj
kvalitet
– Har et fælles afsæt, der sætter tydelig retning
og giver rum til mangfoldighed
– Er en ambitiøs, attraktiv og ansvarlig
arbejdsplads
– Danner de studerende til at agere bæredygtigt og kompetent på arbejdsmarkedet

VIA 2030:
– Bygger ovenpå VIAs nuværende vision og
strategi
– Inddrager studerende, medarbejdere og
samarbejdspartnere i at give input til visionen
– Er enkel, vedkommende og har kant
– Formidler det ambitiøse og komplekse
meningsfuldt og let forståeligt
– Bliver omsat i praksis gennem 3-årige
strategier
4. december 2019
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3) Bestyrelsens rolle i VIAs visions-og strategiarbejde
VIAs bestyrelse er opdragsgiver til VIAs kommende vision og strategi. Derfor er det højt
prioriteret, at bestyrelsen er rammesættende og deltager aktivt i alle faser fra udvikling til
endelig godkendelse. Det sker bl.a. ved at:
→ Den samlede bestyrelse
telefoninterviewes individuelt i januar
2020 (ca. 20 min per interview)

→ De 6 sparringspartnere fra bestyrelsen
inddrages imellem bestyrelsesmøderne.
Sparringen vil foregå igennem face to
face-møder, mailkorrespondance og
→ VIAs vision 2030 og strategisprint 2021telefonopkald
2023 vil være på dagsordenen
på samtlige bestyrelsesmøder i 2020
→ Den løbende kommunikation til VIAs
ansatte tilgår også bestyrelsen og
studenterrådet
4. december 2019
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VIAs VISION: PROCESPLAN FOR INPUT OG FORMULERING I 2020

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Input og 1. udkast til vision

Dialog, kvalificering og 2. udkast til vision

Formulering af endeligt forslag og høring

Vedtagelse af
VIAs vision

Uge 2-9:
– Input fra bestyrelsen via
interviews
– Input fra fremtidens
studerende
– Møde med de 6
sparringspartnere fra
bestyrelsen
– Visionsworkshop med
bestyrelse,
uddannelsesudvalg,
EVU-råd, HU og
studenterråd d. 6/2
– 1. udkast til vision
udarbejdes og sendes
videre til fase 2

Uge 10-13:
– Kvalificering af 1. udkast til VIAs vision igennem ad hoc
arrangementer målrettet interesserede ansatte og
studerende

Uge 20-21:
– Sparring med de 6
sparringspartnere
fra bestyrelsen mhp.
formulering af forslag til færdig vision

Uge 25:
Forslag til
VIAs vision
2030 drøftes
og vedtages i
bestyrelsen d.
18/6

Uge 12, 13 og 14:
– Kvalificering af 1. udkast til VIAs vision igennem
driftsorganisation og partnerskab-mindset
– Sparring med de 6 sparringspartnere fra bestyrelsen
Uge 14-18:
– Status og drøftelse på bestyrelsesmøde d. 30/3
– Drøftelser i ledelsesfora
Uge 19:
– 2. udkast til VIAs vision udarbejdes og sendes videre til fase 3

Uge 22 og 23;
– Forslag til vision
sendes i høring (HU
og LU)
Uge 24 og 25:
– Forslag til VIAs
vision færdigformuleres og sendes
til bestyrelsen

VIAs STRATEGI 2021-2023: PROCESPLAN FOR INPUT OG FORMULERING

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Input og 1. udkast til VIAs første
strategisprint

Kvalificering og 2. udkast

Høring og færdiggørelse af strategi

Uge 40 – 44:
– 1. udkast til VIAs første strategisprint kvalificeres
igennem VIAs driftsorganisation og partnerskabsmindsettet
– Status og drøftelse på bestyrelsesmøde den 9/10

Uge 47, 48 og 49
2. udkast til VIAs strategi 2021-2023
sendes i høring og drøftes i:
− HU og LU (høring)
− Direktion (drøftelse)
− Strategisk ledelsesforum (drøftelse)

Uge 34, 35 og 36:
– Strategidag med bestyrelsen den 18/8 i
Horsens og to særlige arrangementer
(uden bestyrelsen) i Viborg og Aarhus.
Dvs. 3 tilbud målrettet bestyrelse,
direktion, ledere, medarbejdere,
studerende, aftagere og øvrige
interessenter
Uge 37, 38 og 39:
– Input sammenskrives til 1. udkast til
strategi
– Sparring med de 6 sparringspartnere fra
bestyrelsen
– 1. udkast til VIAs første strategisprint
sendes videre til fase 2

Uge 45 og 46:
– 2. udkast til VIAs første strategisprint udarbejdes
– Sparring med de 6 sparringspartnere fra
bestyrelsen
– 2. udkast sendes videre til fase 3

Uge 50 og 51
– 2. udkast drøftes i bestyrelsen den
10/12
– Bestyrelsen vedtager VIAs 1.
strategisprint gældende for 20212023

2021:

VIRKELIGGØRELSE AF VIAs VISION OG STRATEGI SAMT OPFØLGNING: PROCESPLAN

Fase 1:

Fase 2:

Lokale analyser og oversættelser

Videndeling og opfølgning

– Hver afdeling/uddannelse/forskningsområde sætter mål og retning
med afsæt i VIAs fælles vision og første strategisprint. I tilknytning til
udvælges også succeskriterier og plan for, hvordan man vil følge op.
Lederne tilbydes på forhånd kompetenceudvikling til arbejdet
Skabeloner, guidelines og konsulentunderstøttelse stilles også til
rådighed
– Sparring med de 6 sparringspartnere fra bestyrelsen
– Der gives status på arbejdet på bestyrelsesmøde 2021

– Opsamling og deling af lokale mål og succeskriterier på tværs af
hele VIA
– Fælles workshop, hvor der videndeles og gives feedback på tværs
– Evt. tilpasning af lokale mål og succeskriterier
– Deling i VIA på tværs af de endelige mål og succeskriterier
– Løbende fokus på refleksion og progression
– Aktiviteter hvor resultater af arbejdet med vision og strategi i
praksis deles på tværs af organisationen
– Arbejdet føder ind i VIAs strategiske rammekontrakt samt i
fremtidige drøftelser i ledelseskæde og driftsfora, herunder
bestyrelsesmøder

Næste skridt

4. december 2019
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Velkommen på VIA Campus Aarhus C

1

Campus Aarhus C i tal
Uddannelser

Nøgletal

Uddannelser på dansk
–
Administrationsbachelor
–
Beklædningshåndværker
–
Byggetekniker
–
Bygningskonstruktør
–
Design og Business
–
Eksportingeniør
–
Lærer
–
Pædagog
–
Socialrådgiver
–
Value Chain Management

–

Studerende i alt: ca. 6.800

–

Internationale studerende: ca. 500

–

Medarbejdere: ca. 500

–

Campussen er på i alt 46.000 kvadratmeter
fordelt på fem bygninger i fire til seks etager.

–

Campussen har et undervisnings- og videnmiljø i
centrum af Aarhus med udearealer tæt ved åen,
gåafstand til banegården og rutebilstationen.

–

ARoS, Musikhuset og det kreative miljø på
Godsbanen er campussens nærmeste naboer.

Uddannelser på engelsk
–
Architectural Technology and Construction
Management
–
Global Business Engineering
–
Value Chain Management
–
VIA Center for Undervisningsmidler
–
VIA Efter-og videreuddannelse

Til Campus Aarhus C hører også uddannelserne Diakoni
& Socialpædagogik og Kristendom, Kultur &
Kommunikation i Højbjerg, Multiplatform Storytelling &
Production i Filmbyen og Pædagoguddannelsen i
Grenaa.

3. december 2019
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Et moderne uddannelseshus med gode
faciliteter og et unikt studiemiljø.
•

Hundrede rummelige undervisnings-og faglokaler med det sidste nye inden for teknisk udstyr

•

Store og lyse auditorier til forelæsninger og foredrag

•

Sale til idræt, dans og andre former for bevægelse og med det sidste nye inden for sportsudstyr

•

Scener til teaterforestillinger og koncerter, hvor venner og andre borgere fra Aarhus kan inviteres
ind som publikum

•

En multibane på taget med udsigt til ARoS, Prismet, Den Gamle By, Botanisk Have og ud over
byens tage

•

Masser af kroge til gruppearbejde og hygge - samt åbne miljøer med højt til loftet og godt
lysindfald

•

Kantine med indbydende retter på menuen

•

Stor studentercafé til socialt samvær, fredagsbar og musikarrangementer

•

Et veludstyret bibliotek med plads til fordybelse

•

En nyanlagt park med beplantning, bænkemiljøer og Aarhus Å lige uden for hoveddøren

•

Læs mere på: https://www.via.dk/om-via/organisation/campusser/aarhusc
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Resumé
1

Budget 2020

Medio 2019 blev der som følge af den nye organisering gennemført et budgetsplit, der flyttede
budgetter og omkostninger fra den gamle organisering til den nye. Budget 2020 er nu lagt inden
for rammerne af den nye organisering og er at betragte som et konsolideringsbudget.
Det er med dette udgangspunkt direktionens vurdering, at budget 2020 er i balance mellem indtægter og udgifter samt de indbyrdes prioriteringer indenfor VIAs områder. Der er fortsat fokus
på de besluttede strategiske indsatsområder (ingeniøruddannelserne, læreruddannelsen, digitalisering), ligesom pædagoguddannelsen tilføres flere midler fra ministeriet til styrkelse af uddannelsen. Desuden har et lavt renteniveau frigjort midler til uddannelserne.
I 2020 vil der, i lighed med 2019, være fokus på tæt ressourcestyring og et ledelsesmæssigt fokus på økonomien. Alle dele af VIA vil fortsat have fokus på effektiv ressourceudnyttelse med
sigte på styrkelse af uddannelserne.
Ud over en investering på ca. 160 mio.kr. til Nyt Campus Horsens er der afsat 20,8 mio.kr. til øvrige investeringer i 2020. Halvdelen er disponeret til bygningsforbedringer, mens IT og undervisningsmidler tegner sig for resten. VIAs investeringer er styret af udmeldte investeringsrammer
fra ministeriet samt egen likviditet og realkreditgæld.

Tabel 1: Oversigt over VIAs samlede budget 2020

Budgettet for 2020 er baseret på de for nuværende kendte forudsætninger med hensyn til STÅ,
taxametersatser, tildeling af forskningsmidler m.v.
Der budgetlægges i 2020 med en omsætning på 1,7 mia. kr. og et overskud på 10 mio. kr. Budgettet er præget af en faldende omsætning/dækningsbidrag fra grunduddannelserne, efter- og
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videreuddannelserne og forsknings- og udviklingsområdet. Omvendt har fjernelsen af omprioriteringsbidraget på 2% betydet, at der ikke længere sker en reduktion i takster og generelle tilskud fra staten. De hidtidige besparelser fra omprioriteringsbidraget er dog ikke tilbageført.
Nedenfor ses opbygningen af budget 2020, som er en kombination af bevillinger og øvrige indtægter. Lønbudget for de enkelte områder er desuden tilføjet:
Bevilling

Uddannelsesområdet
Forsknings- og udviklingsområdet
Fællesområdet
IT og digitalisering
Forvaltningsområdet
I alt

Øvrige indtægter

Budgetramme

Heraf lønbudget

547,8

341,3

889,1

744,6

84,6

40,9

125,5

95,3

397,9

49,5

447,4

282,3

51,2

23,9

75,2

48,2

134,1

43,1

167,2

28,9

1.215,6

490,7

1.704,3

1.199,0

Overskud

10,0

Tabel 2: Oversigt over opbygningen af budget 2020

Samlet set udgør lønudgifterne 70,4% af budgettet.
Samlet set er der sket en mindre aktivitetsnedgang i forhold til 2019 budgettet. Fællesområdet
samt IT og digitalisering har nedjusteret og tilpasset aktivitetsniveauet herefter. Det lave renteniveau sammenholdt med omlægning af lån frigør midler, der går til uddannelserne og forsknings- og udviklingsområdet.
VIAs økonomimodel og matematikken bag
Den grundlæggende filosofi bag VIAs økonomimodel er, at ”alle penge er VIA-penge. Det er direktionen, der efter dialog med organisationen og med fokus på VIAs strategi, prioriterer de midler, som rammefordeles mellem VIAs områder. Inden for områderne har der været iværksat processer, der skal sikre en yderligere fordeling/prioritering,
Økonomimodellen blev udviklet på baggrund af bevillingsreformen pr. 2019 og med henblik på
at rette op på nogle opståede budgetskævheder i det daværende system. Desuden var ønsket,
at VIAs budget skulle være mere transparent.
Da økonomimodellen blev udviklet, var det med udgangspunkt i VIAs daværende organisering,
og midlerne blev i høj grad fordelt til de daværende hovedområder samt fællesområdet. Der blev
ved fordelingen til hovedområder anvendt en matematisk model, hvor STÅ, taxameter og udmøntningsandel blev anvendt. Derefter prioriterede ledelsen i hovedområderne midlerne internt.
For at korrigere for effekterne af den nye model i en overgangsperiode besluttede direktionen en
udligningsordning, hvor de hovedområder, der fik tildelt flere midler ved den nye økonomimodel
og takstomlægninger, i en overgangsperiode substituerede de hovedområder, der kunne se frem
til at miste penge i omfordelingen. Overgangsperioden blev fastsat til 4 år.
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I budgetarbejdet med budget 2020 har det vist sig, at den bagvedliggende matematik ikke var
tilstrækkelig nuanceret i den nye organisering.
Arbejdet med budgetsplittet viste, at der har fundet en intern omfordeling sted i de daværende
hovedområder, ligesom der er konstateret forskelle på, hvad der blev betragtet som fællesudgifter i hovedområderne, og hvad der blev betragtet som uddannelsernes udgifter. Endvidere var
der tidligere en vis sammensmeltning mellem forsknings- og udviklingsbudgetterne og uddannelsesbudgetterne.
Derfor blev budgetprocessen justeret, således at budgetfordelingen mellem uddannelsesområderne for 2020 er blevet til gennem dialog og med udgangspunkt i budget 2019, de udarbejdede
budgetprognoser i 2019, aktivitetsændringer og indarbejdelse af bevillingsreformens ændringer.
Fremadrettet planlægges en proces i foråret 2020 med henblik på udarbejdelse af en revideret
version af økonomimodellen, der er tilpasset VIAs nye organisation.

2

Aftale om finanslov

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgik den 2.
december 2019 aftale om Finansloven for 2020. Aftalen baserer sig på det fremlagte forslag til
finanslov, som blev offentliggjort den 2. oktober 2019. Budgetlægningen for 2020 har baseret
sig på forslaget til Finanslov, da endelige takster m.v. først offentliggøres senere, ligesom ministeriets fortolkning af Finanslovsaftalen afventes.
I Finanslovsaftalen har følgende indflydelse på VIAs budget:
 Der er aftalt fire initiativer, som indirekte kan få effekt for VIA i form af en øget efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft eller styrkelse af uddannelsernes attraktivitet:
o Minimumsnormeringer i daginstitutioner
o Flere lærere i folkeskolen
o 1.000 flere sygeplejersker i sundhedsvæsenet
o Øget skattekontrol og etablering af et nyt skattecenter
 Afskaffelse af uddannelsesloftet, så det igen bliver muligt at tage en dobbeltuddannelse
 Der afsættes en pulje årligt til understøttelse til almengymnasiale uddannelser (HF)
 Provenuet fra statens indkøbsprogram kan påvirke takster og tilskud
 Besparelser på statens konsulentforbrug kan påvirke takster og tilskud
 Der prioriteres 127,5 mio.kr. til styrkelse af pædagoguddannelsen i de kommende år. Fra
2023 øges taxameteret med samlet 43 mio.kr.
Finanslovsaftalen indeholder følgende tiltag med direkte konsekvens for VIAs økonomi:
 Omprioriteringsbidraget annulleres fra 2020
 VIA får fra 2020 en kostafdeling knyttet til HF i Nr. Nissum med årligt tilskud på 3 mio. kr.
 Særtilskuddet til Center for animation, visualisering og grafisk fortælling er 9,5 mio. kr. i
2020 (en stigning på 0,3 mio.), men 3 mio. kr. årligt i 2021 og 2022
 Bevilling til CFU fastholdes på niveau med 2019 (43 mio. kr.)
 Bevillingssystemet er fastholdt, herunder at der kun ydes grundtilskud til decentrale udbudssteder for seks udbudssteder per institution
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Tilskuddene pris- og lønreguleres med 1,3% (kan påvirkes af aftalen for Finansloven)
Den arbejdsgiverbetalte del af en sygedagpengeperiode forlænges fra 30 til 40 kalenderdage

Alle finanslovsbevillinger er reguleret for de generelle løn- og prisstigninger. Denne stigning udgør 1,4 %. Desuden er alle takster reduceret med 0,1% med henvisning til seneste fase af statens
indkøbsstrategi.
På finansloven er der givet særlige bevillinger til The Animation Workshop (9,5 mio. kr.) og uddannelsesstationen i Holstebro. Diplomingeniør i produktionsteknik (3,6 mio. kr.) jf. aktstykke nr.
87, ft17-18.

3

VIAs indtægter

VIAs samlede indtægter forventes at udgøre 1.714,3 mio. kr. i 2020. Dette er et fald fra det oprindelige budget 2019, hvor indtægterne var 1.724,3 mio. kr. Faldet dækker en forventning om
en mindre aktivitetsnedgang på grunduddannelserne samt efter- og videreuddannelserne.
STÅ-produktionen
En stor del af indtægterne (730 mio. kr.) stammer fra STÅ-produktionen fra de ordinære uddannelser.
Samlet set forventes en STÅ-produktion på 18.806.
Disse fordeler sig på
 Grunduddannelser 16.985 STÅ,
 EUD, HF mv 361 årskursister
 Åben Uddannelse 1.460 STÅ
De videregående uddannelser og andre typer uddannelser fordeler sig geografisk på de otte
grunduddannelsesområder.
STÅ på Åben Uddannelse opgøres ikke geografisk.
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Videregående.
udd
(STÅ) - 2020
Filmbyen

Byggeri

Ingeniør

Lærer,
HF & FIF

Pædagog &
PAU

Storytelling,
Design &
Business

Social &
Samfund

19

Holstebro

238

11

Horsens

627

999

97
720

16

478
382

Ikast

756

18
362

445

365

296

1.843

264

2.637
359

359

Nissum

227

227

Randers

14

Silkeborg

509

Skive

257

Viborg

12

604

209

33

1.597

1.428

424

1.272

711

105

353

150

1.134

2.632

269

785

302

811

362

1.219

257

Aarhus N
1.575

Budget
2020

103

97

Herning

I alt

Sygepleje

103

Grenå

Aarhus C

Sundhed

3.700

1.821

1.684

5.537
1.433

920

2.353

2.027

2.412

16.985

Sygepleje

Budget
2020

Tabel 3: Oversigt over STÅ på de videregående uddannelser fordelt på geografi
Andre udd.
(STÅ) - 2020

Byggeri

Ingeniør

Lærer, HF
& FIF

Pædagog
& PAU

Storytelling, Design &
Business

Social &
Samfund

Sundhed

Filmbyen

0

Grenå

0

Herning

21

21

Holstebro

0

Horsens

32

81

49

Ikast

0

Nissum

158

158

Randers

0

Silkeborg

0

Skive

0

Viborg

49

49

Aarhus C

47

47

Aarhus N

5

5

I alt

32

158

98

68

0

Lærer, HF
& FIF

Pædagog
& PAU

EVU
Ledelse &
Vækst

93

100

Storytelling, Design &
Business
32

5

0

361

Budget
2020

530

EVU
Social.,
Besk. &
Sundhed
300

Tabel 4: Oversigt over STÅ på HF og EUD fordelt på geografi
Åben udd.
(STÅ) - 2020

I alt

Byggeri

Ingeniør

2

3

400

EVU
Pæd.&
CFU

1.460

Tabel 5: Oversigt over STÅ på Åben Uddannelse

Indtægterne fra STÅ på grunduddannelser samt årskursister under EUD, HF mv. tilgår det fælles
budget, mens de aktivitetsbaserede indtægter fra Åben Uddannelse tilgår de enkelte uddannelsesområder.
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Indtægterne generelt

Indtægter i mio. kr.
Forvaltning; 43,1 ; 2,5%
Grundtilskud; 286,1 ;
16,7%

Uddannelsesområdet
(grundudd., Åben Udd.
EVU); 341,3 ; 19,9%

Husleje; 10,5; 0,6%
Fællesområdet; 44,8 ;
2,6%
IT og Digitalisering; 23,9
; 1,4%
Frascati-midler; 83,5;
4,9%
Forsknings- og
udviklingsområdet;
40,9 ; 2,4%
Studieadministration;
4,6; 0,3%

Taxametre; 765,1;
44,6%

Resultattilskud; 70,5;
4,1%
Figur 1: Cirkeldiagram over fordeling af indtægterne i VIA

Ovenstående cirkeldiagram viser fordelingen af indtægterne i VIA. Heraf fremgår det, at de faste
tilskud (grundtilskud) dækker ca. 17% af VIAs indtægter, mens de resterende 83% i større eller
mindre grad er aktivitetsafhængige.
De samlede indtægter er:
Indtægterne
Grundtilskud
Taxametre
Resultattilskud
Uddannelsesområdet (incl.
Åben Udd. og EVU)
Studieadministration
Frascati-midler
Forskningsområdet
(eksterne projekter)
IT og Digitalisering
Fællesområdet
Husleje
Forvaltningsområdet
I alt

B2020 (mio. kr.)
286,1
765,1
70,5
341,3
4,6
83,5
47,4
23,9
44,8
4,0
43,1
1714,3
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4

VIAs omkostninger

På omkostningssiden er der relativt til budget 2019 ikke sket de store ændringer i budgettet for
2020.
Ud over uddannelser og efter- og videreuddannelser, forskning- og udvikling og fællesområdet er
der i forbindelse med reorganiseringen etableret to nye områder - forvaltningsområdet og studieadministrationen. Etableringen af forvaltningsområdet har til formål at skabe indsigt i en
række faste omkostninger for VIA, og i praksis er nogle omkostninger derfor flyttet fra et område
til et andet, uden at det har betydet ændringer i VIAs samlede økonomi.
I budgettet for 2020 er der arbejdet med bruttobeløb, dvs. at alle indtægter og udgifter tæller
med, uagtet om udgiften og indtægten til en konkret aktivitet går i nul. Det er gjort for at sikre
transparens i den fremtidige budgetopfølgning.
De samlede udgifter er:
Udgifterne

B2020 (mio. kr.)

Uddannelse & EVU

889,1

Studieadministrationen

75,7

Forskningsområdet

125,5

IT og Digitalisering

75,2

Fællesområdet

371,7

Forvaltningsområder

167,2

I alt

1704,3

Overskud

10,0

Omkostninger i mio. kr.
Forvaltning; 167,2
; 9,8%

Fællesområdet;
371,7 ; 21,7%

Overskud; 10;
0,6%

Uddannelsesområ
det (grundudd.,
Åben Udd. EVU);
889,1 ; 51,9%

IT og
Digitalisering; 75,2
; 4,4%

Forsknings- og
udviklingsområdet
; 125,5 ; 7,3%
Studieadministrati
on; 75,7; 4,4%
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Figur 2: Cirkeldiagram over fordelingen af forbruget i VIA

Samlet set anvendes der 52% på uddannelse, 7% på forskning og udvikling og 4% på studieadministrationen. I alt 63% til uddannelse og forskning og udvikling. De øvrige udgifter (ca. 37%) består af understøttende funktioner i form af 10% på forvaltningsområdet 22% på fællesområdet,
4% på IT og digitalisering.
Herunder følger en udspecificeret forklaring på, hvilke områder omkostningerne fordeles ud på.
 Uddannelse og EVU omfatter alle otte grunduddannelser og tre efter- og videreuddannelsesområder, incl. ingeniørsatsningen og lærersatsningen.
 Studieadministration betragtes som en direkte understøttelse af uddannelse og EVU
 Forsknings- og udviklingsområdet består af syv forskningscentre i 2020 og har et forbrug bestående af indtægter fra Frascati-midler og eksternt finansierede projekter.
 IT og digitalisering afholder omkostninger fra den strategiske digitaliseringspulje, IT-fællesskaber og IT-funktioner, incl. Digitaliseringspuljen.
 Fællesområdet består af ni områder, som understøtter uddannelse og forskning, fx inden for
administration, HR, Facility Management, bibliotek, uddannelsesudvikling og projektstøtte
samt økonomi. Heri ligger også professionshøjskoledirektørens strategiske satsninger.
 Forvaltningsområdet bestyres af professionshøjskoledirektøren og fællesområdets chefer. Det
indeholder alle VIAs omkostninger til fællesudgifter på fx kapitalformål, SPS, finansieringsomkostninger, arbejdsgiverbidrag, Copydan, telefoni mm.
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I budgettet for 2020 er der fortsat afsat strategiske puljer til

Ingeniørsatsningen (udd. området)
Lærersatsning (udd. området)
Digitalisering (IT & Digitalisering)
Øvrige strategiske satsninger (prof.dir.)
I alt

Mio.kr.
10,0
2,5
7,0
3,5
23,0

Tabel 6: Oversigt over de strategiske puljers størrelse, og under hvilket område de er placeret
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Detaljeret budgetbeskrivelse
1

Uddannelsesområdet
Budget 2020

mio.kr.
Bevilling

547,8

Øvrige indtægter

341,3

Budgetramme

889,1

Lønninger mv.

744,6

Øvrig drift

139,6

Afskrivninger

4,8

Udgifter i alt

889,1

Tabel 7: Oversigt over uddannelsesområdets budget 2020

1.1

Kommentarer

VIA etablerede med lanceringen af organisationsændringen ”Et mere enkelt og sammenhængende VIA” ambitioner for et nyt uddannelsesområde, hvor samtlige uddannelser samles under
prorektor med 11 uddannelsesdekanområder: 8 grunduddannelsesområder og 3 efter- og videreuddannelsesområder. Uddannelsesområdet består af uddannelser fra de tidligere hovedområder, og budget 2020 er således første gang, der udarbejdes budget i regi af den nye organisering.
Budgettet er således udarbejdet parallelt med omorganisering, budgetsplit, igangværende planlægning af studieaktiviteter og opgaveporteføljer for medarbejderne i det kommende år.
Budget 2020 for uddannelsesområdet har udgangspunkt i de aktiviteter, som uddannelserne er
forpligtet til at gennemføre iht. uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger samt i markedssituationen for efter- og videreuddannelsesaktiviteterne. Hertil kommer de interne og eksterne
uddannelsespolitiske ambitioner – fra det landspolitiske niveau over sektoren til VIAs egne ambitioner.
Uddannelserne har udarbejdet budgetudkastet baseret på nedenstående elementer:
 Afsæt i studieaktiviteter, som vi er forpligtet på at gennemføre i 2020
 Taxameterændringer +/ Nedgang i STÅ og/eller øget dimensionering
 Tydelighed omkring periodeforskydning mellem indtægt og udgifter
 Markedsvurdering ift. efter- og videreuddannelsesaktiviteter
 Særlige udfordringer og særlige satsninger
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Ressourcer til prioriterede aktiviteter, der løses i partnerskab internt i organisationen
Håndtering af fælles strategiske midler og ambition om lokale strategiske midler
Ressourcer til kompetenceudvikling
Overenskomstfastsatte lønstigninger
Lønpulje 0,5 % af lønbudgettet – en direktionsbeslutning
Driftsudgifter samme niveau som 2019 +/-

Med afsæt i dette grundlag er budgettet udarbejdet på baggrund af en forhandlet løsning. Der er
på uddannelserne vigende salg til forsknings- og udviklingsaktiviteter, og uddannelserne finansierer FoU-kompetenceudvikling af adjunkter gennem en fælles pulje. Ligeledes ses et vigende
salg til efter- og videreuddannelse pga. ændringer i markedssituationen.
I forhold til nye strategiske tiltager 2020 at betragte som et konsolideringsår, hvor der høstes af
tidligere års faglige- og didaktiske udviklingsarbejde i regi af ”Aftryk VIA strategien”. Der igangsættes ikke nye store strategiske tiltag i den nuværende strategis sidste år. I 2020 arbejder uddannelserne fortsat med og indgår i realisering af strategien med særligt fokus på fremtidens
uddannelser, digitalisering, FNs verdensmål og dannelse. Hertil kommer udvikling af uddannelsernes videngrundlag gennem prioriterede interne og eksterne FoU-aktiviteter.

Tabel 8: Oversigt over hvordan budgetrammen er bygget op på uddannelsesområdet
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Nedenfor følger en kort beskrivelse af de væsentligste opmærksomhedspunkter inden for de enkelte uddannelsesdekanområder.

1.2

Grunduddannelsesområdet

Byggeriuddannelserne
Væksten i STÅ håndteres inden for en budgetramme, der svarer til tidligere års niveau. Det sker
gennem udvikling og effektivisering – fx. didaktisk udvikling, hvor der er udviklet nye formater,
der betyder reduktion i konfrontations- og forberedelsestid. Derudover arbejdes med større hold,
hvor lokalefordelingen giver mulighed for det. Området og udviklingen skal følges tæt med henblik på at håndtere en evt. fortsat vækst.
Ingeniøruddannelserne
Der forventes en lille vækst i antal studerende med et større optag i 2020 og fortsat øget optag i
2021. Der er fokus på ingeniørsatsningen og på uddannelsesstation Holstebro. Ingeniørsatsningen dækker generelt udvikling, herunder tre nye udbud på dansk. Der er fundet midler til uddannelsesstation Viborg fra Viborg kommune og midler til afskrivninger på laboratorieudstyr fra privat fond. Uddannelsen står over for en udfasning af midler fra ingeniørsatsningen og skal finde
driftsmidler til uddannelsesstationerne, når der ikke længere er eksterne midler til rådighed. Uddannelsen har mange små udbud, som ikke er rentable i sig selv. En del af satsningen går derfor
på at udvikle en ny model for ingeniøruddannelserne.
Læreruddannelsen, FIF og HF
Der er fokus på fordelingen af STÅ på læreruddannelsen, hvilket giver udfordringer pga. to uddannelsesstationer, fire udbudssteder, vinteroptag og kun ‘fuldt hus’ i Aarhus. Der er i 2020 behov for en bredere drøftelse af udbud og dimensionering for læreruddannelsen i Region Midt.
Herunder hvilken udbudsstruktur der i et fremtidsperspektiv på 10-20 år vil være mest fordelagtig. Dette kræver en større analyse og drøftelse i direktion og bestyrelse. På FIF er der ændringer
i bekendtgørelsen, hvilket medfører en forventet nedgang i ansøgerantallet og dermed færre indtægter. Der er vækst på HF – et ekstra hold, hvilket betyder flere udgifter. Der forventes en analyse af udfordringerne i HF. Det særlige tilskud til HF-kostafdelingen anvendes til formålet.
Pædagoguddannelsen og PAU
Der arbejdes med håndtering af øget dimensionering og tilpasninger ift. den ekstraordinære ministerielle bevilling på 127 mio.kr. på landsplan og heraf 15 mio.kr. til pædagoguddannelsen i VIA.
Det betyder, at der i 2020 arbejdes intensivt med fokus på undervisning og studieintensitet –
tæt på de studerende og især med feedback, træning og legende tilgange. Engagementet i eksterne aktiviteter fastholdes, eksempelvis LEGO Playful Learning – dog vurderes betydningen af
medfinansieringen generelt, idet store medfinansieringer udfordrer det samlede budget.
Storytelling-, design- og businessuddannelserne
Der er nedgang i indtægter på design og business, EUD/skolepraktik og marketing management.
Stor fagspredning gør fleksibiliteten og gensidig udveksling af underviserkompetencer lille, ligesom det medfører flere udgifter til ledelse. Små og udstyrstunge uddannelser, bl.a. TAW, tekstildesign og film medfører forholdsvis større omkostninger til opbygning og vedligehold af faglige
miljøer. Der pågår i øjeblikket et udredningsarbejde af de komplicerede økonomiske forhold på
TAW.
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Social- og samfundsuddannelserne
Området er karakteriseret ved vækst og krav om flere studieaktiviteter: Nyt hold på professionsbachelor i skat, netbaseret udbud på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, fortsat optag i 2019 på
administrationsbacheloruddannelsen i Viborg og fuldt gennemløb på socialrådgiveruddannelsen
i Holstebro. Uddannelserne har samlet set en positiv udvikling i taxametertildelingen, hvor forventningen er en effekt i form af flere undervisningstimer, dog under hensyn til den økonomiske
ramme generelt i VIA.
Sundhedsuddannelserne
Periodevis nedgang i STÅ på fysioterapeutuddannelsen i Aarhus. For at imødegå denne nedgang
arbejdes der fokuseret med støtte og vejledning til de studerende for at øge fastholdelses- og
beståelsesprocenten. På bioanalytikeruddannelsen implementeres et nyt ressourcekrævende og
fleksibelt uddannelsesformat med henblik på at øge rekruttering og fastholdelse af studerende
fra Nordjylland. Samtidig arbejdes der på en ansøgning om øget dimensionering på 21 studerende fra september 2020. På Global Nutrition & Health iværksættes der i 2020 et undersøgende arbejde med henblik på identifikation af uddannelsens aftagerfelt i Danmark.
Sygeplejerskeuddannelsen
Sygeplejerskeuddannelsen oplever en vækst og dermed et øget behov for ressourcer til nye studieaktiviteter. Der er dimensioneret med 120 nye studiepladser, og samtidig har uddannelsen,
som følge af bevillingsreformen, en takstreduktion. Der skal således findes ressourcer til en ny
uddannelsesstation i Herning inden for den samlede økonomiske ramme, hvilket kalder på generelle tilpasninger i form af studieaktivitetsændringer og justeringer på omkostningsbudgettet.

1.3

Efter- og videreuddannelsesområdet

Ledelse og vækst
Der ses en vækst på diplom i ledelse og på åbne udbud, omvendt er aktiviteten på rekvirerede
forløb faldet tilsvarende. Der investeres i marketing automation, profilering via content og målrettet salg til kommunerne. Ift. den private sektor er der fokus på branchespecifikke løsninger og
lokale samarbejder og linjen fortsættes i 2020 primært inden for ledelse og projektledelse. Herudover er arbejdet rettet mod de erhvervsrettede uddannelsesområder. Her er der udviklet en
produceruddannelse på animation, hjemsøgt fire AMU-kurser inden for tilskæring, udbudt et modul i cirkulært byggeri og reageret på henvendelser på kurser og oplæg.
Pædagogik og CFU
Området er inde i en langsigtet turnaround pga. to fusionsprocesser, hvor CFU er en del af området med virkning fra 2019. Hertil kommer eksterne markedsnedgange, som påvirker området i
negativ retning. Området har ambitioner om vækst. Samtidig er der dog usikkerhed i forhold til
de nye politiske indsatser på området, idet de muligvis først får implikation fra 2021.
Sundhed og social
Efter et succesfyldt 2019, hvor der er hjemtaget store projekter bl.a. fra Socialstyrelsen, er der i
2020 tegn på flere markedsudfordringer. Åbne udbud og det sundhedsfaglige område er stærkt
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vigende. Der sættes derfor massivt ind på at styrke åbne udbud, især med fokus på de sundhedsfaglige diplommoduler. Området gennemgår et generationsskifte, der har betydning for
salgsarbejdet, hvilket afspejles i antallet af kontrakter og hjemtagning af projekter til aktiviteter i
2020. Indsatserne på botilbuds- og døgninstitutionsområdet optimeres i foråret. Dette blandt
andet ved at der oprettes nyhedsbrev, hjemmeside m.m. Der forventes en effekt af dette ultimo
2020 rækkende ind i 2021.
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2

Forsknings- og udviklingsområdet
Budget 2020

mio.kr.
Bevilling

84,6

Øvrige indtægter

40,9

Budgetramme

125,5

Lønninger mv.

96,3

Øvrig drift

29,2

Afskrivninger

0

Udgifter i alt

125,5

Tabel 9: Oversigt over Forsknings- og udviklingsområdets budget 2020

2.1

Kommentarer

Forsknings- og udviklingsområdet blev som følge af omorganiseringen udskilt fra uddannelserne
og opdelt i syv selvstændige centre, der alle skal bidrage til at styrke og sikre stærke forskningsmiljøer i VIA.
Aktiviteterne i forsknings- og udviklingscentrene finansieres af en tildelt Frascati-ramme og af
de eksterne projekter, centrene selv generer. Hertil kommer eventuelle øvrige aktiviteter, der tildeles uden om den ordinære ramme.
Forventede indtægter 2020:
Frascati
Forskningsbibliotek
Eksterne projekter
Rektors område
I alt

Mio.kr.
83,4
-1,6
40,9
2,8
125,5

I 2019 budgetterede VIA med Frascati-midler for 82,4 mio. kr., og området for forskning og udvikling forventer en stigning i 2020, hvor der tildeles Frascati-midler for samlet 83,4 mio. kr.,
hvoraf 75,6 mio. kr. fordeles som en ordinær ramme blandt de syv forskningscentre.
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Tabel 10: Oversigt over hvordan budgetrammen er bygget op på Forsknings- og udviklingsområdet

Ved siden af rammerne reserveres 7,3 mio. kr. til øvrige aktiviteter i 2020. Heraf er 1,6 mio. kr.
prioriteret til forskningsbiblioteket for at sikre at VIA Biblioteker er i stand til at understøtte, at
FoU-arbejdet hviler på et systematisk grundlag med mulighed for at skabe ny viden eller udnytte
kendt viden til andre anvendelsesområder. Til rest forbliver et uudmøntet beløb på 0,5 mio. kr.
De øvrige aktiviteter forventes tildelt de enkelte centre som en tillægsbevilling, der skal kunne
identificeres særskilt ved siden af den ordinære ramme. Aktiviteterne kan gå på tværs, men det
økonomiske ansvar placeres i det center/budgetansvarsområde, hvor det vurderes at give bedst
mening. Der kan desuden forventes forskellige interne korrektioner.
Forsknings- og udviklingsområdet forventer ud over den tildelte Frascati-ramme at få indtægter
fra eksterne projekter, som vil bidrage til et øget aktivitetsniveau.
Der budgetteres med 40,9 mio. kr. i forventet indtægt på eksternt finansierede projekter. Beløbet
ligger lavere end de faktiske tal for 2019. Det indmeldte niveau primo 2020 skal tolkes som et
udtryk for en konservativ og tilbageholdende forventning til indtægter fra eksterne projekter,
hvor man indregner de indtægter, der enten er sikre eller så godt som sikre.
Der er imidlertid fokus på nødvendigheden af, at der skal tiltrækkes yderligere eksterne bevillinger for at opfylde ambitionerne på området.
Ekstern finansiering –Forskningscenter (mio. kr.):
Pædagogik og Dannelse
Sundhed og Velfærdsteknologi
Byggeri, Energi, Vand og Klima
Kreative erhverv og Professioner
Ledelse, Organisation og samfund
Digital produktion og Digitale forretningsmodeller
Uddannelseskvalitet, Professionspolicy og praksis
Innovation og Entreprenørskab
Forventet Ekstern tildeling

23,8
2,6
5,1
5,8
2,5
0
0,1
1,0
40,9

Projektindtægter fra eksterne bevillinger budgetteres under det center, der er ansvarlig for projektets gennemførelse. Budgetindtægterne er således en del af det pågældende centers samlede økonomi.
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Fra 2020 vil forsknings- og udviklingsområdet arbejde på at styrke den anvendelsesorienterede
forskning og udvikling for derved at bygge videre på de gode forsknings- og udviklingsresultater,
der er opnået siden 2013. Særligt ønsker forsknings- og udviklingsområdet fremadrettet at
styrke og koordinere forsknings- og udviklingsaktiviteterne via en fælles strategisk indsats på
tværs af forsknings- og udviklingsmiljøer for derigennem at sikre kvalificeret forskning og udvikling.
Følgende fokusområder skal drive udviklingen på forsknings- og udviklingsområdet fra 2020 og
fremadrettet:
 VIA vil styrke kvalitet og relevans af forskning og udvikling.
 VIA vil styrke samarbejdet med eksterne aktører.
 VIA vil styrke forskningsorganisering.
Det er forventningen, at fokusområderne bidrager til, at VIAs forskning og udvikling for fremtiden tænkes mere tydeligt og konsekvent sammen med eksterne forsknings-, praksis- og uddannelsesmiljøer med særligt fokus på at sikre implementering af forsknings- og udviklingsresultater i både uddannelse og praksis.
Følgende indsatser er prioriteret som de vigtigste at igangsætte i 2020:
1. Sætte rammer og retning for gennemførelse af FoU-projekter, der adresserer, hvordan projekterne bidrager til uddannelses og praksisudvikling.
2. Styrke samarbejdet mellem VIAs uddannelser, fællesområdet og digitaliseringen.
3. Etablere, udvikle og vedligeholde kompetenceudviklingsaktiviteter.
4. Udvikle undersøgelses- og evalueringsdesign til vurdering af FoU-arbejdets værdi og mening
for praksis og for uddannelseskvalitet og – udvikling.
5. Udvikle kort- og langsigtede investeringsplaner og tiltrække eksterne bevillinger.
Ressourcerne på forskningsområdet allokeres til forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for
de enkelte forskningscentre og –programmers tematikker. Det er afgørende for realiseringen af
ambitionen, at de prioriterede indsatser kobles med og understøttes af forsknings- og udviklingsaktiviteterne.
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3

Fællesområdet
Budget 2020

m.kr.
Bevilling
Øvrige indtægter

397,9
49,5

Budgetramme

447,4

Lønninger mv.

282,3

Øvrig drift

164,8

Afskrivninger

0,3

Udgifter i alt

447,4

Tabel 11: Oversigt over Fællesområdets budget 2020

3.1

Kommentarer

VIA etablerede med lanceringen af organisationsændringen ”Et mere enkelt og sammenhængende VIA”
ambitioner for et nyt fællesområde. Det nye fællesområde er i 2019 blevet formet af en række
fællesfunktioner og administrative enheder fra de tidligere hovedområder i VIA.

3.2

Processen frem mod budget 2020 for VIAs fællesområde

I løbet af 2019 har det nye fællesområde tegnet sig, og efteråret har budt på et omfattende udredningsarbejde med henblik på at lande et helt nyt budget for området for 2020.
Primo juli 2019 gennemførtes et budgetsplit, hvor budget 2019 blev tilpasset den nye organisation. Særligt fællesområdet var berørt af dette budgetsplit, da der dels blev overflyttet mange
medarbejdere fra de gamle hovedområder til fællesområdet, og dels er flere af fællesområdets
afdelinger blevet omstruktureret og ændret markant i forbindelse med organisationsændringen.
Der har i arbejdet med budgetlægningen 2020 været fokus på at tilpasse de enkelte afdelingers
økonomi til den nye organisation og på at få de sidste ting på plads efter budgetsplit. Der er endvidere foretaget en grundig gennemgang af forventede omkostninger set i forhold til VIAs kerneopgave, strategiske ambitioner og formålet med den nye organisering. Der er fortsat et par enkelte områder, som skal undergå yderligere analyse i løbet af 2020, herunder eksempelvis det
internationale område.
Der er strategisk opmærksomhed på, at flere af fællesområdets afdelinger står over for omfattende IT-systemimplementeringer.
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Tabel 12: Oversigt over hvordan budgetrammen er bygget op på Fællesområdet
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3.3

Budget 2020 – Enhederne i VIAs fællesområde

Studieservice
Studieservice har ansvar for studieadministration på grunduddannelser og EVU-området. Hele
uddannelsessektorens og VIAs primære studieadministrative system skal udskiftes i løbet af
2020. VIA er udpeget som pilotinstitution på sektorens vegne. Herudover skal der i 2020 også
implementeres et nyt ESDH-system i VIA, som sammen med det nye studieadministrative system udgør de primære kernesystemer i det daglige arbejde i Studieservice.
Kommunikation, studieliv og internationalisering
Kommunikation, studieliv og internationalisering har i 2020 seks fokusområder:
1. Styrkelse af VIAs kendskabsgrad og digitale tilstedeværelse, så VIA kan tiltrække og fastholde kvalificerede og motiverede studerende til VIAs grunduddannelser og efter- og videreuddannelse.
2. Forberedelse af den kommunikation og de services, som studerende gør brug af i forhold til
at planlægge og gennemføre deres studieaktiviteter i VIA.
3. Styrkelse af VIAs interne kommunikation, herunder særligt fokus på ledelseskommunikation.
4. Organisering og prioritering af VIAs internationale aktiviteter, herunder etablering af fælles
administrationsgrundlag for alle VIAs internationale aktiviteter.
5. Konceptualisering og implementering af beskæftigelsesindsatser i forhold til internationale
dimittender fra VIA samt dimittender fra VIAs ledighedsdimensionerede uddannelser.
6. Styrkelse af VIAs formidling af forsknings- og udviklingsprojekter.
Med etableringen af den nye enhed Studieliv, er der fokus på at etablere en god og sammenhængende oplevelse for VIAs studerende før, under og efter et uddannelsesforløb – det gælder både
danske og udenlandske studerende. Endvidere arbejdes der løbende på at give de studerende de
bedste muligheder for at deltage i internationale aktiviteter, både på VIAs egne campus og hos
vores internationale partner-institutioner.
Bibliotek
I 2020 vil der være særlig fokus på, at Biblioteket i partnerskab med andre afdelinger og uddannelserne spiller en rolle i udvikling af VIAs fysiske og virtuelle studiemiljø. Ophavsretlige problemstillinger kræver stadig mere opmærksomhed i uddannelsesinstitutioner, og biblioteket er
derfor også i gang med en styrkelse af dette område. UC Viden (professionshøjskolesektorens
fælles system til dokumentation og synliggørelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter) overgår
til nyt systemkoncept i løbet af 2020.
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Facility Management
Facility Management har igennem de senere år haft stor fokus på bæredygtighed, og der er f.eks.
etableret solceller, så VIA producerer egen strøm, hvilket vil blive udvidet i det kommende år.
Kantinerne er nået rigtigt langt med indførelsen af økologi, og dette vil blive fastholdt sammen
med et øget fokus på bæredygtighed. Der forventes ligeledes udviklet en ny mad- og måltidspolitik, der tager højde for dette fokusområde.
Endvidere vil der blive brugt en del ressourcer på etableringen af Ny Campus Horsens, som forløber planmæssigt. Der vil desuden blive anvendt ressourcer på opfølgning af VIAs afsluttede byggeprojekter, hvor der stadig er fejl og mangler, der skal udbedres. Samtidig er der fokus på at tilpasse lokalerne, så VIA kan tilbyde gode lokaler til nye uddannelsesstationer, uddannelser med
større holdstørrelser, eller helt nye uddannelser som kommer til. Dette sker i et tæt partnerskab
med uddannelserne og campusledelserne.
Uddannelsesudvikling og projektstøtte
Uddannelsesudvikling og projektstøtte har i 2020 fem fokusområder:
1. Udvikling af strategiske udviklingsplaner for uddannelserne, med henblik på at styrke
sammenhæng mellem kvalitetsarbejdet og uddannelsesudvikling.
2. Udvikling af en analyseramme som grundlag for strategisk drøftelse af uddannelsesportefølje.
3. Styrkelse af den strategiske fundingindsats med henblik på at øge den eksterne finansiering af forsknings- og udviklingsprojekter.
4. Professionalisering af projektunderstøttelse af eksterne projekter på tværs af organisationen.
5. Styrkelse af VIA som datadreven organisation, herunder særligt fokus på dataunderstøttelse af forretningsbehov, predictive analytics og learning analytics.
Afdelingen har et særligt fokus på at rammesætte strategiske drøftelser af funding, projektportefølje, uddannelsesportefølje og uddannelseskvalitet ved at samle og analysere viden på tværs
af både uddannelses- og forskningsområdet.
Projekt og plan
Som en del af udmøntningen af ambitionen om ”Et mere enkelt og sammenhængende VIA”, har
Projekt og plan i budgetprocessen for 2020 blandt andet arbejdet sammen med campuskoordinatorerne om at skabe transparens i campusbudgetterne. I dette arbejde er flere omkostningsposter blevet overflyttet til andre enheder i VIA, hvor det vurderes, at disse fremover kan varetages mere koordineret og hensigtsmæssigt. I den sammenhæng er det i partnerskab med Facility
Management aftalt, at der primo 2020 igangsættes udarbejdelse af en langsigtet vedligeholdelsesplan for bl.a. inventar i alle undervisningsrum og fællesarealer i VIA.
Afdelingen har systemansvaret for VIA Plan, som bl.a. anvendes til at planlægge undervisernes
arbejdstid. Der er i budget 2020 afsat udviklingsmidler til, at systemet fremover kan håndtere
ændringerne i forbindelse med indførelse af ny ferielov.
Økonomi
Økonomi har i 2020 fokus på fortsat konsolidering af Økonomis nye organisation og udvikling af
partnerskaber i VIA. Derudover er der fokus på en række større projekter, der forventes implementeret i 2020:
1. Ny registreringsramme (kontoplan og nyopsætning af Navision Stat) til anvendelse i forbindelse med budgetlægningen af Budget 2021
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2. Et samlet integreret budgetsystem til brug fra budgetlægningen for 2021
3. En gentænkning af VIAs interne budgetproces og en tilpasning af VIAs Økonomimodel til
VIAs nye organisation
4. Udvikling og gennemførsel af interne økonomikurser for TR, AMR og ledelsen i VIA
5. Udvikling og implementering af nye politikker og regler (indkøbspolitik, interne regler for
bl.a. rejser, indkøb, fakturabehandling, brug af kreditkort) og intern controlling heraf
6. Fortsat fokus på kompetenceudvikling af Økonomis medarbejdere med henblik på at
indgå i fremtidige partnerskaber og styrkelse af det interne arbejdsmiljø
7. Etablering af en Advisory Committee for Økonomi
8. Fokus på øget afbureaukratisering og automatisering af fakturabehandling, rejseafregninger m.v. evt. ved anskaffelse af nye systemer
Human Resources
Human Resources (HR) har i 2020 særligt fem fokusområder:
1. Udvikling og præsentation af bedre HR-data til kvalificering af ledelsesinformation, analyser,
datadrevne processer etc.
2. Implementering af en række helt centrale IT-systemer (HR-system, E-rekrutteringssystem
samt journaliseringssystem), som bliver ressourcekrævende for HR i implementeringsfasen.
3. VIAs adjunktforløb, herunder strategisk arbejde i lektorkvalificeringsudvalget, synergier ift.
adjunktakademiet, fokus på adjunkters kompetenceudvikling og trivsel med videre.
4. Udvikling af værktøjer mv. til kvalitetsløft af VIAs rekrutteringsindsats fra stillingsprofil og
annoncering til onboarding og fastholdelse.
5. Lederudviklingsprogram med introduktionsforløb for nye ledere, ledelsesteamudvikling og
360 graders evaluering af VIAs ledere.
Derudover arbejder HR kontinuerligt med udvikling og effektivisering af driften i form af digitalisering, kortlægning af arbejdsgange og videreudvikling af de gode partnerskaber med VIAs uddannelser, forskning og udvikling og de øvrige administrative funktioner. I den forbindelse vil HR i
2020 konsolidere de partnerteams og den partnerskabstænkning, der i 2019 blev etableret internt i HR.
Stab, strategi og politisk analyse
Afdelingen har i 2020 strategisk opmærksomhed på implementering af VIAs nye ESDH-system,
VIAs aflevering hos Statens arkiver efter endt arkivperiode samt den kommende proces for dannelse af VIAs nye vision og strategi med virkning fra 2021. Desuden er der fokus på at realisere
afdelingens faglige og koordinerende ansvar for organisationens ledelsespartnere med henblik
på at binde organisationen stærkere sammen. Til understøttelse af organisationens samlede
forsknings- og udviklingsområde er der bevilget en ekstra stilling til styrkelse af afdelingens koordinerede forskningsindsats.
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4

IT og digitalisering
Budget 2020

m.kr.
Bevilling

51,2

Øvrige indtægter

23,9

Budgetramme

75,2

Lønninger mv.

48,2

Øvrig drift

24,7

Afskrivninger

2,3

Udgifter i alt

75,2

Tabel 13

4.1

Kommentarer

I budgetlægningen for 2020 er der i IT og digitalisering indarbejdet en reduktion i omkostningerne med 2% på den samlede ramme for området. Besparelserne er fundet inden for driftsbudgettet. Der er udarbejdet forslag til disponering, som har været behandlet i den digitale styregruppe. Disponering af den digitale styregruppe indeholder frikøb af timer i uddannelserne, ekstra forskningsindsats, projektledelse og øvrige udgifter til understøttelse af programaktiviteter.

Tabel 14: Oversigt over hvordan budgetrammen er bygget op I IT & Digitalisering
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5

Forvaltningsområdet
Budget 2020

m.kr.
Bevilling
Øvrige indtægter

134,1
43,1

Budgetramme

177,2

Lønninger mv.

28,9

Øvrig drift

90,1

Afskrivninger

31,8

Finansielle poster

26,4

Udgifter i alt

177,2

Tabel 15: Oversigt over Forvaltningsområdets budget 2020

5.1

Kommentarer

Forvaltningsområdet bestyres af professionshøjskoledirektøren og fællesområdets chefer og indeholder alle VIAs omkostninger til fællesudgifter på fx kapitalformål, SPS, finansieringsomkostninger, arbejdsgiverbidrag, Copydan, telefoni mm.
Formålet med forvaltningsområdet er at skabe større gennemsigtighed om VIAs fælles omkostninger. Karakteren af disse omkostninger vil som regel være, at de skal betragtes som faste omkostninger, der kun i meget lille grad kan tilpasses et svingende aktivitetsniveau.

Tabel 16: Oversigt over hvordan budgetrammen er bygget op på Forvaltningsområdet
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Bilag
1

Bilag 1: Investeringsbudget for 2020 (ekskl. Campus Horsens)
Kr.

Uddannelsesområdet
Varevogne (udskiftning)
Demonstrationsdukker (2 stk.)
Steamer
Cuttersystem
Industri 4.0 – factory of the future
Bæredygtig materialbank
Computerstyrede væve
3D printer – fleksibelt material
Øvrige forventede investeringer
IT og Digitalisering
Kapacitet (VIA/ IT-servicefællesskaberne)
IPS/IDS (VIA/ IT-servicefællesskaberne)
IPS/IDS (IT-servicefællesskaberne)
CAPA servere (IT-servicefællesskaberne)
Fællesområdet
Bygningsinventar og maskiner
Forvaltningsområdet
Bygninger
Total investering i alt VIA 2020

0,4
0,3
0,1
1,3
0,3
0,1
0,2
0,2
0,3
1,6
0,8
0,5
0,2
4,6
10,0
20,8
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2

Bilag 2 - STÅ-prognose – grunduddannelser

STÅ
Byggeri
Bygningskonstruktør
Ingeniør
Diplomingeniør Byggeri, teori
Diplomingeniør i maskinteknologi
Diplomingeniør, informations- og kommunikationsteknologi
Global Business Engineering
PB Diplomingeniør i materialeteknologi
Produktionsingeniør
Produktionsteknolog
Produktudvikling og teknisk integration
Supply Engineering
Værkstedskurser
Lærer, HF & FIF
FIF - tværfaglig
Lærer
Pædagog & Pædagogisk Assistent
FIF - tværfaglig
Pædagoguddannelsen
Storytelling, Design & Business
Designteknolog
International Sales and Marketing Management
Markedsføringsøkonom
PB i Animation
PB i Grafisk Fortælling
PB i Multiplatform storytelling and production
PB i Tekstile fag og formidling
PB inden for Design og business
Value Chain Management
Soc.& Samf
3K
PB i offentlig administration
PB Skat
Socialrådgiver
Sundhed
Bioanalytikeruddannelsen
Ergoterapeutuddannelsen
Ernæring & Sundhedsuddannelsen
Fysioterapeutuddannelsen
Global Nutrition & Health
Psykomotorikuddannelsen
Sygepleje
Sygeplejerskeuddannelsen

2019
1.428,8
1.482,8
1.162,2
218,6
175,1

2020
1.575,4
1.575,4
1.133,7
214,3
161,1

385,5

346,3

234,9
19,6
18,5
44,9
5,5
44,9
14,7

268,0
18,3
29,0
38,8
0,0
39,6
18,3

85,0
2.520,0
3.628,1
31,0
3.597,1
1.845,2
571,3
105,3
229,7
160,5
39,2
107,0
23,5
381,3
227,4
1.656,3
91,0
303,7
0,0
1.261,6
1.991,2
339,7
557,1
199,0
676,7
80,3
138,4
2.260,1
2.260,1

66,4
2.565,6
3.700,3
6,5
3.693,8
1.820,6
541,3
98,0
190,0
167,8
41,0
103,0
25,0
381,5
273,0
1.683,8
91,0
292,5
17,5
1.282,8
2.027,0
356,0
576,0
186,0
674,5
85,0
149,5
2.412,0
2.412,0
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3

Bilag 2 - STÅ-prognose – EUD-uddannelser

STÅ
Ingeniør
Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
Læreruddannelsen, HF & FIF
Brobygning til gymnasiale uddannelser
HF 2-årig
HF 3-årig
Introkurser
Pædagog & Pædagogisk assistentuddannelse
Pædagogisk assistent
Storytelling, Design & Business
Beklædningshåndværker, delpraktik
Beklædningshåndværker, praktik
Beklædningshåndværker, teori
Brobygning til erhvervsuddannelser
HF 2-årig
HTX
Industrioperatør
Introkurser
Grundforløb Teknologi, Byggeri og transport
Sundhedsuddannelserne
Forkursus til bandagistuddannelsen

2019
26,3
26,3
143,8
0,9
78,2
64,3
0,4
97,0
97,0
107,5
1,9
24,4
29,2
5,1
2,2
24,5
0,5
5,1
14,6
4,0
4,0
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2020
32,2
32,2
157,9
0,9
86,7
70,0
0,3
98,4
98,4
67,8
0,4
8,0
20,2
0,4
0,0
18,9
0,4
0,8
18,7
5,0
5,0

Center for Institutionsdrift og Administration
September 2019

Til: Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt institutio-

ner for erhvervsrettet uddannelse, som udbyder almengymnasial uddannelse

LEDELSESERKLÆRING FOR INDBERETNING AF OPGØRELSE AF KLASSEKVOTIENTER
FOR FØRSTE KLASSETRIN AF DE GYMNASIALE FULDTIDSUDDANNELSER
FOR SKOLEÅRET 2019 – 2020

Institutionsnummer:

791-413

Institutionsnavn: Professionshøjskolen VIA University College

Afdelingsnummer:

665-25

Afdelingsnavn: VIA University College, Hf Nørre Nissum

Antal optagne elever

Uddannelse*

Tilrettelæggelse

Klassedannelse

Antal
klasser

3017

Ordinær

Dansk A

2

52

26

3017

SP

Dansk A

2

27

13,5

I alt

- heraf optaget ved fravigelse efter:
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14

Klassekvotient

* Note: Uddannelsen til studentereksamen (stx) omfatter tillige pre-IB, jf. tilskudsbekendtgørelsens § 8, stk. 2,
nr. 1.
Den gennemsnitlige klassekvotient er opgjort i henhold til bestemmelserne herom i bekendtgørelse om tilskud
m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt i henhold til reglerne
herom i AGV-instruksen.

Institutionen har fraveget tilskudsbetingelsen i henhold til de gældende regler og har udarbejdet den vedlagte
redegørelse herfor.

Opgørelsen er godkendt af institutionens bestyrelse d.

Dato

Underskrift af institutionens leder
Sagsnr.: 19/14473, AGV LRE 2019-2020
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Uafhængig revisors erklæring om opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for gymnasiale fuldtidsuddannelser for skoleåret 2019 – 2020. (Det fleksible klasseloft)
Til institutionens ledelse samt til Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Institutionsnummer.:
791-413
Institutionsnavn:
Professionshøjskolen VIA University College
Skoleår:
2019-2020
Ledelseserklæring dateret:
Vi har fået til opgave at afgive erklæring om, hvorvidt den gennemsnitlige klassekvotient for de
gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, som er anført i den af institutionen underskrevne og vedhæftede ledelseserklæring for det anførte skoleår, er opgjort i overensstemmelse med
bestemmelserne i bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen) samt reglerne herom i tilskudsinstruksen for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen), samt om institutionen har dokumenteret fravigelse af tilskudsbetingelsen i henhold til reglerne
herom.
Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.
Opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er foretaget til brug for Undervisningsministeriets tilsyn med administrationen af det
fleksible klasseloft og kan som følge heraf være uegnet til andet formål.
Vores erklæring afgives alene til brug for institutionens ledelse samt til brug for Undervisningsministeriets tilskudsadministration og kan ikke bruges til andre formål.
Ledelsens ansvar for opgørelse og dokumentation
Institutionens ledelse har ansvaret for, at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de
gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er i overensstemmelse med bestemmelserne
i AGV-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i AGV-instruksen, samt ansvar for, at fravigelse af tilskudsbetingelsen er dokumenteret i henhold til reglerne herom.
Revisors ansvar
Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt den
gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, er opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i AGV-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i AGVinstruksen, samt om fravigelse af tilskudsbetingelsen er dokumenteret i henhold til reglerne herom.
Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning samt med bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved
institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Revisionsbekendtgørelsen) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion1.

1

I tilfælde af forbehold indsættes efter ”konklusion”: ”med forbehold”.
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Indsæt navn på revisionsselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og
anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig
regulering.
Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel
adfærd.
Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet den information, der ligger til grund for institutionens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder, og har afstemt institutionens opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient i forhold til rapporten fra institutionens studieadministrative system. Vores arbejde omfatter endvidere
stillingtagen til den af ledelsen anvendte praksis ved registrering og opgørelse af den gennemsnitlige klassekvotient.
Forbehold2

Konklusion3
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient for de gymnasiale fuldtidsuddannelser, institutionen udbyder i det anførte skoleår4,
i al væsentlighed er udarbejdet i
overensstemmelse med bestemmelserne i AGV-tilskudsbekendtgørelsen og reglerne i AGV-instruksen.
Supplerende oplysninger vedrørende opgørelsen

By og dato:
Revisionsselskab:
Revisors navn:
Underskrift og stempel:

2

Hvis revisor tager forbehold, angives dette med overskriften: ”Grundlag for konklusion med forbehold”.
I tilfælde af forbehold indsættes efter ”Konklusion”: ”med forbehold”.
4 I tilfælde af forbehold indsættes efter ”skoleår”:”- bortset fra virkningen af de forhold, der er beskrevet under Grundlag for konklusion med forbehold –”.
3
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Dato: 3-12-2019
Journalnr.: U0002-7-4-8-19
Ref.: EM

Årsplan for bestyrelsesarbejdet 2020 (med forbehold for justeringer)
Tidspunkt

Aktiviteter ud
over ordinære
møder

Strategisk temadrøftelse

Punkter bestemt af årets
gang (årshjulet) + planlagte
sager

6. februar
kl. 10-14
Viborg

Kl. 14-17
Visionsworkshop
med
uddannelsesudvalg

Beskæftigelse
Central del af VIAs DNA, at vi
uddanner til beskæftigelse. Efterlyst
flere gange af bestyrelsesmedlemmer
og ikke før drøftet som et selvstændigt
tema.
Forberedes sammen med Studieliv.
Ansvarlig i direktionen: prorektor.

Rundvisning på Campus Viborg
(med denne rundvisning har
bestyrelsen fået præsenteret
alle campusser)

30. marts
kl. 14-18
Aarhus N

Kl. 12-14.

FNs verdensmål og bæredygtighed
Centralt tema i nuværende og
kommende strategi. Konkret
henvendelse fra bestyrelsesmedlem
Jens Eistrup.
Forberedes sammen med
uddannelsesdekan Karen Frederiksen,
ansvarlig for den tværgående indsats.
Ansvarlig i direktionen: Prorektor.

Vedtagelse af årsrapport og
regnskab 2019

Frafald (med afsæt i afsluttet
kvalitets-rapportering)
Et emne, der i løbet af hele 2019, har
fyldt i bestyrelsen i forbindelse med
økonomiopfølgning 2019. I forbindelse
med opfølgning på regnskab 2018
ønskede bestyrelsen at følge op på
frafald som en temadrøftelse.
Forberedes sammen med
Uddannelsesudvikling og projektstøtte.
Ansvarlig i direktionen: prorektor

Strategisk drøftelse af økonomi
2021

Digitaliseringssatsningen.
(Bestyrelsen har bedt om en
uddybende temadrøftelse.)

Opfølgning på optag, sommer
2020

X

Økonomiopfølgning (T2)

X

Vedtagelse af Budget 2021
Strategi 2021-2023

Tilbud om
minikursus om
budget v.
Opfølgning på
evaluering af
bestyrelsesarbejdet

18. juni
kl. 14-18
Herning

18. august
kl. 14-18
Horsens

9. oktober
kl. 11:3015:30
Silkeborg
10.
december
kl. 14-18
Aarhus C

Kl 12-14.
Tilbud om
minikursus om
bestyrelsens rolle
og ansvar.
Med ekstern
oplægsholder.
Opfølgning på
evaluering af
bestyrelsesarbejdet
Udvides med ca. to
timer, så der både
er plads til ordinært
møde og til
strategiworkshop.

Økonomiopfølgning (T1)
Vision 2030
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Design af temadrøftelser:
 Tilrettelægges som seancer af en times varighed
 Aktiv involvering af mindst et bestyrelsesmedlem og relevante fagpersoner/ledere fra VIA
 Formål med temadrøftelse er at give bestyrelsen uddybende indsigt om emnet (hvordan arbejder VIA
med emnet), men også at give bestyrelsesmedlemmerne mulighed for komme i spil med deres
kompetencer (ledelsen formulerer dilemmaer, som bestyrelsen drøfter)
Emner, der skal medtænkes i bestyrelsesmøderne i 2020:
 Vision 2030 og Strategi 2021-2023 forventes at indgå flere bestyrelsesmøder i hhv. foråret og efteråret
2020
 Status/afrapportering på den eksisterende strategi som slutter i 2020
 Fremtidens uddannelser med fokus på nye uddannelsesformater, herunder digitalisering
 Opfølgning på den nye organisering (der skal være en løbende opfølgning som fast punkt indtil videre
og en større evaluering efter ca. et år med afsæt i succeskriterierne for den nye organisering og
ambitioner og mål, der fremgik af beslutningsoplægget. Forretningsudvalget forbereder denne opfølgende
drøftelse i bestyrelsen, så det kan finde sted i 2020)
 VIAs internationale aktiviteter (Bestyrelsens har i evalueringen af sit arbejde oktober 2019 og i
forbindelse med opfølgning på Kina-aktiviteter efterlyst en større indsigt i VIAs internationale aktiviteter.)
 Cyber- og datasikkerhed (Referat af møde 27-3-2019: der var en opfordring til, at bestyrelsen drøfter
dette tema)
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Budgetprognose 3 – 2019

NOTAT
Budgetprognose 3 - 2019
Den tredje og sidste budgetprognose for 2019 er udarbejdet i henhold til VIAs
årshjul. Den sidste prognose lyder på et forventet underskud på 2 mio. kr., hvilket fremgår af tabellen nedenfor.

Udarbejdet af:
Pia Danielsen
Leder af Økonomi –
Uddannelser og Fællesområdet,
Analyse og Udvikling

VIAs samlede prognose

VIA TOTAL

Q2
Prognose

Q3
Prognose

Afvigelse Q3
ift Q2

2019

2019

2019

(mio. kr.)

(mio. kr.)

(mio. kr.)

Dato: 7. november 2019

Indtægter i alt

1.665,2

1.666,6

1,4

Lønninger mv.

-1.198,4

-1.194,2

4,2

-400,2

-400,9

0,7

Afskrivninger

-40,1

-40,1

0,0

Finansielle omkostninger

-33,4

-33,4

0,0

-1.672,2

-1.668,6

-3,6

-7,0

-2,0

5,0

Øvrig drift

Omkostninger i alt

Resultat

E: piad@via.dk
T: 87551967
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Tabellen viser, at der ved Q2 var en forventning om et resultat på -7 mio. kr., hvilket nu er forbedret til et resultat på -2,0
mio. kr.
Der er kun meget få forskydninger mellem Q2 og Q3, hvilket kan betegnes som værende inden for bagatelgrænsen. Indtægterne er steget med 1,4 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes en endelig opgørelse af VIAs udenlandske selvbetalere. Omkostningerne er faldet med 3,6 mio. kr., hvilket skyldes, at det på dette sene tidspunkt af året er muligt at skabe et mere præcist indblik i omkostninger til eksterne undervisere og timelærerforbrug. Desuden har de interne processer med at skabe
omkostningsreduktioner medført, at omkostningsreduktionerne i 2019 bliver lidt større end forventet ifm. Q2.
Alt i alt kan det konkluderes, at VIA forventes at få et resultat tæt på bestyrelsens oprindeligt reviderede resultat i forbindelse med Q1 i april måned, hvor forventningen var balance mellem indtægter og udgifter.

Status på digitaliseringsindsatsen i VIA
Til: VIAs bestyrelse
Cc: Harald Mikkelsen og Kirsten Bundgaard
Vedr.: Status på digitaliseringsindsatsen i VIA

NOTAT

Målsætning og mål for digitaliseringsindsatsen i VIA
Målsætningen for digitaliseringsindsatsen i VIA er at VIA’s
studerende skal dannes og uddannes til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked med fokus på, at:
 VIAs studerende forstår, håndterer og medvirker til digitalisering af erhverv og professioner. Det indebærer bl.a.,
at de studerende arbejder med/får kompetencer til: innovation, entreprenørskab og problemløsning, professionsspecifikke digitale kompetencer og samskabelse
med professioner og erhverv eksempelvis i forhold til robot- og produktionsteknologi.
 VIAs studerende erhverver sig viden om digitaliserings
betydning, rolle og konsekvenser. Det indebærer bl.a. at
de studerende arbejder med kritisk / konstruktive perspektiver af digitalisering og konkrete teknologier, etisk
stillingtagen, kulturel forståelse, relationelle kompetencers betydning i forhold til IT-pædagogik og teknologiudvikling, samt at de studerende mestrer de for professionen relevante eksisterende teknologier og en parathed
over for nye.
På det administrative område er det en ambition, at VIA
bliver dygtigere til at udnytte digitale redskaber til at analysere og effektivisere arbejdsprocesser og service.
Ovenstående målsætning er konkretiseret i følgende fire
delmål, som danner rammen om programmet VIA digital
aftryk.
Delmål 1 Der skal udvikles nye læringsformer og læringsmiljøer for at styrke studieintensiteten og højne det faglige indhold med brug af ny teknologi og sammen med
praksis. Fysiske rum skal integreres og indrettes, så de kan
håndtere fremtidens teknologiske muligheder.

Udarbejdet af:
Bjarne Grøn
Digitaliseringsdirektør
E: bjgr@via.dk
T: +4587550519
Dato: 2. december 2019
Journalnr.: U0001-7-21-19
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Delmål 2 Der skal ske en optimering af kerneydelser og processer ved brug af digitaliseringens muligheder. Herunder, at de studerendes rejse gennem VIA skal digitaliseres.
Delmål 3 Vidensdeling skal digitalt understøttes på tværs af uddannelser og professioner
og bidrage til et stærkt videnkredsløb imellem forskning, uddannelse og praksis med aktiv
deltagelse af de studerende.
Delmål 4 Der skal ske et generelt kompetencemæssigt løft i forhold til digitale kompetencer i VIA.
I det digitale transitionsprogram er der defineret 5 indsatsområder med aktuelt 18 indsatser, se bilag 1, som adresserer de 4 delmål.
Status på gennemførte aktiviteter
Siden september har der været fokus på:
 opbygning af den styringsmæssige ramme og igangsætning af den digitale governance,
herunder etablering af informationssikkerhedsudvalg.
 at sikre sammenhæng imellem digitaliseringsindsatser i sektoren og VIAs digitale indsatser og sikre, at der er intern sammenhæng i digitaliseringsindsatser i VIA, der er relateret til VIAs digitale målsætning.
 parallelt med ovenstående løbende at igangsætte digitale indsatser i programmet.
Status er pt. den, at der for alle indsatser er sket en rammesætning som grundlag for
igangsætning af indsatser. Der er sket indmelding i budget 2020 processen i forhold til
allokering af ressourcer fra uddannelserne og i forhold til forskningsunderstøttelse, og endelig er der arbejdet med at fastlægge det styringsmæssig grundlag i form af milepælsplan og afrapportering på indsatser.
I den digitale styregruppe har emner relateret til informationssikkerhed været til behandling. Blandt andet er der godkendt en revideret informationssikkerhedspolitik for VIA til
indstilling og godkendelse i VIAs direktion.
Der har været afholdt møde med Aarhus Universitet i forhold til samarbejde omkring digital forskning. Ligesom der på den interne front arbejdes med den forskningsmæssige profil på det digitale område.
VIA er aktiv med i arbejdet omkring teknologiforståelse i folkeskolen og på læreruddannelserne i sektoren. Herunder etablering af nyt nationalt videns- og ressourcecenter.
Der er i samarbejde med Aarhus Universitet og sektoren lavet ansøgninger til pulje i Uddannelses- og Forskningsministeriet til udvikling af uddannelsesforløb, der skal løfte underviserne, så de kan løfte de studerende.
Konkret er der gang i aktiviteter relateret til indsatser omkring modernisering af VIAs administrative IT miljø, den datadrevne organisation samt online læringsmiljø. VIA har skærpet kravene i forhold til igangsætning af nyt studieadministrativt system over for projektet, og igangsætning er udskudt til tidligst februar 2020. Der har været afholdt predictive
analytics workshop med strategisk fokus på frafald på uddannelsesniveau. Endelig er der
gang i en dialogproces i forhold til brugen af VIAs online læringsplatform Itslearning. IT og
digitalisering har gennemført dialogbesøg hos uddannelsesledere med henblik på i Uddannelsesdekangruppen at drøfte konkrete forbedringstiltag.

Kommende aktiviteter
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Arbejdet med igangsætning af indsatser i det digitale transformationsprogram fortsætter,
og der vil successivt blive igangsat digitale initiativer i en tæt dialog med medlemmerne
af den digitale styregruppe, ledelseskæden i VIA og ved inddragelse af ressourcer fra såvel uddannelserne, fællesområdet og forskning.
Der er særskilt fokus på igangsætning af indsatser relateret til digitale læringsformer, digitale læringsmiljøer, kompetencer og dannelse, hvor teknologiforståelse vil være en central
ramme for såvel den digitale kompetenceprofil for studerende og undervisere, men også i
relation til, at VIAs investering i Makerspace på samtlige campusser udnyttes til at indarbejde teknologiforståelse i alle VIAs uddannelser. Teknologiforståelse omfatter såvel digital myndiggørelse, digital design- og designprocesser, teknologisk handleevne og computationel tankegang og vil bidrage til en konstruktiv kritisk stillingtagen til ny teknologi og
anvendelse af ny teknologi, så VIAs studerende kan bidrage positivt til at udvikle professionerne ved brug af ny teknologi.
Hensigten er, at VIA får etableret en klar digital profil både forsknings- og uddannelsesmæssigt, hvor teknologiforståelse bliver helt central, og hvor VIA er i dialog med AU i forhold til at indgå i et forskningsmæssigt samarbejde.
Arbejdet med de studerendes digitale brugerrejse vil tage sit afsæt i en analyse, der peger på et forbedringspotentiale i de studerendes oplevelse af VIAs arbejdsgange. Specielt
er der behov for bedre at understøtte de studerendes planlægning og fleksibilitet i planlægningen. Der vil derfor være særskilt fokus på at få etableret en organisering i forhold til
kommunikation med de studerende.
I relation til den datadrevne organisation vil der i samarbejde med VIAs eksterne partner
på området blive defineret og afholdt workshop for at få defineret målrettet ledelsesinformation til ledelseskæden, og der vil blive gennemført aktiviteter for at migrere den nuværende ledelsesinformationsplatform til at kunne fungere efter udskiftning af de administrative kernesystemer.

Se desuden bilag 1 for oversigt over hvilke indsatser, der understøtter målsætningen og
målene.
- Bjarne Grøn
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Dato: 2. december 2019
Journalnr.: U0001-7-21-19

18 indsatser der understøtter målsætningen og målene
Bilag 1.0
Delmål 1:
Der skal udvikles nye læringsformer og læringsmiljøer for at styrke studieintensiteten og
højne det faglige indhold med brug af ny teknologi og sammen med praksis. Fysiske rum
skal integreres og indrettes, så de kan håndtere fremtidens teknologiske muligheder
 Digitale kompetenceprofil for studerende
 Digitale kompetenceprofil for undervisere
 Teknologiforståelse, indsigt og dannelse
 Ledelse og samarbejde om digitale processer
 Digitale læringsrum
 Online læringsmiljøer
 Læringsplatform
 Digital læringsmodel
Delmål 2:
Der skal ske en optimering af kerneydelser og processer ved brug af digitaliseringens muligheder. Herunder, at de studerendes rejse gennem VIA skal digitaliseres
 De studerendes brugerrejser
 Modernisering af VIA’s administrative IT-miljø og anvendelse
 Styrket samarbejde og styring
 Informationssikkert VIA
Delmål 3:
Vidensdeling skal digitalt understøttes på tværs af uddannelser og professioner og bidrage til et stærkt videnskredsløb imellem forskning, uddannelse, praksis med aktiv deltagelse af de studerende
 Digitale forretningsmodeller
 Digital produktion
 LIS og predictive analytics
 Datagovernance og dataarkitektur
 Learning analytics
Delmål 4:
Der skal ske et generelt kompetencemæssigt løft i forhold til digitale kompetencer i VIA
 Kompetenceudvikling
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Gør tanke til handling
VIA University College

Møde i bestyrelsens forretningsudvalg (FU)
Mødested

Mødetidspunkt

Campus Aarhus N,
Administrationsbygningen,
Hedeager 2, 8200 Aarhus N,
Lokale T4.05

28 november 2019
Kl. 13-15
Der serveres frokostsandwich

Deltagere
Peter Sørensen, Jørgen Nørby, Bente Rasmussen, Hanne Roed, Harald
Mikkelsen og Bjarne Grøn (gæst under den første del).
Fra Stab, Strategi og Politisk Analyse: Jette Regnarsson Jacobsen og
Elvir Maleskic.

13-13:20 MØDE med Digitaliseringsdirektør Bjarne
Grøn (20 min)
Referat:
 Bjarne Grøn gav en statusorientering med udgangspunkt i et bilag, der
blev delt ud
 FU ønsker, at Bjarne Grøn fortsat deltager i FU-møder
 I forhold til afrapportering til bestyrelsen blev det aftalt, at bestyrelsen
gives en skriftlig orientering på mødet den 10. december, og at der på
bestyrelsesmødet i februar afsættes 30 min til uddybende orientering
og drøftelse.

13:20-15 HOVED-DAGSORDEN, FU-møde
1. Godkendelse af dagsorden
Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

2. Opfølgning vedr. VIAs nye organisering, status
Referat:
 Harald Mikkelsen orienterede om status for arbejdet med at
implementere den nye organisering
 FU vurderede, at bestyrelsen er meget optaget af den nye
organisering og effekterne. Det er fortsat ønsket, at statusorientering
indgår som fast punkt på hvert bestyrelsesmøde
 En uddybende opfølgning på den nye organisering planlægges i
bestyrelsen i løbet af den første halvår 2020
 Punktet indgår også i fællesmødet mellem direktionen og FU i januar

3. Status vedr. ansættelse af prorektor
Referat:
 Harald Mikkelsen orienterede om, at prorektorstillingen vil blive
genopslået, og at planen er, at en ny prorektor kan tiltræde den 1.
marts eller den 1. april

4. Lukket punkt

REFERAT
Mødeleder:
Peter Sørensen
Ref:
Elvir Maleskic
Dato: 29. november 2019
J.nr.: U0002-7-4-6-19
Ref.: EM
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5. Planlægning af bestyrelsesarbejdet 2020 (Bilag - eftersendes)
Referat:
 FU havde ingen kommentarer til årshjulet, som forelægges for
bestyrelsen

6. Forberedelse af dagsorden til bestyrelsesmøde 10. december 2019
(Bilag)
Referat:
 FU kommenterede og kvalificerede dagsordenen
 Under punktet vedr. prækvalifikation af udbud af
erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration vil direktionen
indstille, at uddannelsen placeres i Aarhus
 FU ønskede punktet vedr. resultatløn ændret, og at FU indstiller, at
VIA heller ikke for direktionen skal anvende resultatløn som værktøj,
og at direktionens resultatløn konverteres til alm. løn efter samme
model som gjaldt for de øvrige ledere i 2019
 Sagsfremstillingen vedr. Aarhus Sydhavn ændres så alternativet
(muligheden for at hente en 2 mio. kr.’s besparelse ved at opsige
lejemålet i Mejlgade) tydeligere fremgår
 FoU-punktet udsættes, idet der var mange punkter på dagsordenen

7. Drøftelse af underskrifter via Penneo
Referat:
 FU blev orienteret om, at to bestyrelsesmedlemmer har problematiseret
anvendelsen af Penneo (on-line-systemet for underskrivning af referater,
årsregnskab mv.)
 Det blev aftalt, at sekretariatet kommunikerer til de nævnte
bestyrelsesmedlemmer, at bestyrelsen anvender Penneo til underskrifter af
referater, årsregnskab mv. og at det er en del af bestyrelsesarbejdet at
underskrive disse dokumenter
 Hvis bestyrelsesmedlemmerne fortsat finder det problematisk, skal de gives
mulighed for at tage det op på et bestyrelsesmøde
8. Eventuelt
Referat:
 Intet at bemærke

