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2.  
Undertegning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde 

den 28. maj 2019 (5 min)/PS  

3 

3.  Temadrøftelse, del 2: De studerendes trivsel (50 min)  3 

4.  Lukket punkt  4 

5.  Visions- og strategiproces, indledende drøftelse (30 min)/HM  4 

6.  
Evaluering af bestyrelsesarbejdet, godkendelse af koncept 

(10 min)/PS  

6 

7.  Pause (10 min)  7 

8.  Rundvisning på Campus Holstebro (45 min)  7 

9.  
Budgetprognose - 2. kvartal 2019: foreløbig status (15 

min)/KIBU  

7 

10.  Budget 2020, status og forudsætninger (15 min)/KIBU  9 

11.  Lukket punkt  10 

12.  Ansættelse af prorektor (10 min)/HM  10 

13.  
Status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 og status vedr. 

digitaliseringssatsning (15 min)/HM  

11 

14.  Orientering om optag, sommer 2019 (5 min)/HM/LOUG  11 

15.  Lukket punkt   11 

16.  Lukket punkt   11 

17.  
Skriftlig orientering om ministeriets opfølgning på årsrapport 

2018 samt tværgående fokusområder  

12 

18.  Eventuelt  12 

 

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

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-4-19 

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. 
  
Under dette punkt byder bestyrelsen Christian Bremer Hansen, de 
studerendes nye repræsentant til bestyrelsen, velkommen. 
  
Studerende Sofie Falck Villadsen aftrådte som repræsentant i VIAs 
bestyrelse i sommer, og Studenterrådet i VIA har valgt Christian Bremer 
Hansen som ny repræsentant til bestyrelsen på mødet den 29. august 
2019. Christian er socialrådgiverstuderende fra Campus Aarhus C, 
formand i uddannelses-DSR og campus-DSR for 
socialrådgiverstuderende, og aktivt medlem af Studenterrådet i VIA.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen godkender dagsordenen. 
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Beslutning 
Jens Eistrup bad om en kort opfølgning på sagen vedr. The Animation 
Workshop under “Eventuelt”, punkt 18. 
 
Dagsordenen blev herefter godkendt. 
 
Under punktet blev Christian Bremer Hansen budt velkommen. 
 
 

Punkt 2 - Undertegning af det godkendte referat af 
bestyrelsesmøde den 28. maj 2019 (5 min)/PS 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-3-19 

Sagsfremstilling 
Referatet har været i høring pr. e-mail. Der er ikke fremsendt 

bemærkninger til referatet, som nu betragtes godkendt af bestyrelsen.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen undertegner referatet.   

Beslutning 

Referatet blev undertegnet. 
  
 

Punkt 3 - Temadrøftelse, del 2: De studerendes 
trivsel (50 min) 

Sagsansvarlig   journalnr  

Louise Gade  U0002-7-4-4-19 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen har drøftet emnet den 28. maj, og på dette møde skal der 
være en andenbehandling af sagen.  
  

 15 min: Noemi Katznelson holder et oplæg om nye 
samfundstendenser om flere sårbare studerende på vej under 
overskriften ”ny udsathed”  

 5 min: Annemette Glyngø giver et status på de nye indsatser, 
igangsat inden for de seneste måneder 

 30 min: Drøftelse i bestyrelsen med udgangspunkt i 
spørgsmålene: ”Hvordan skal VIA som uddannelsesinstitution 
forholde sig til den fremlagte viden om de studerendes trivsel og 
den nye type studerende, der er på vej ind i VIA. Hvilke nye 
indsatser kalder denne nye viden på, og det gælder både 
indsatser i forhold til at understøtte de studerende og nye måder 
at tilrettelægge uddannelse på?” 

  
Noemi Katznelson har sendt nogle supplerende spørgsmål, som 
vedlægges som baggrundsmateriale. 
   
Under punktet deltager to ressourcepersoner: Annemette Glyngø, leder 
af enheden Studieliv og Uddannelsesdekan for Social- og 
samfundsuddannelserne og konstitueret prorektor Hanne Sandahl.  
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Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen drøfter temaet med afsæt i de formulerede 

spørgsmål. 
 
Beslutning 
Noemi Katznelson holdt et oplæg om en række tendenser, der peger i 
retning af, at de unges trivsel er under forandring. Oplægget kan tilgås i 
Prepare. 
 
Annemette Glyngø gav et kort status vedr. tre indsatser målrettet de 
studerende: udbredelse af SPS-forscreening, en minimumsmodel for 
samtaletilbud og en best-pratice for mentorordninger. 
 
Bestyrelsen drøftede sagen og anbefalede, at følgende temaer får særlig 
opmærksomhed i det videre arbejde: 

 Balancer mellem indsatser tæt på kerneopgaven og etablering af 
særtilbud 

 Synlighed og styrkelse af temaerne robusthed og livsmestring i de 
enkelte fag/grunduddannelser – og at dette tema får særlig 
opmærksomhed i det kommende visions- og strategiarbejde 

 Forslag om, at man i forbindelse med målingerne af trivsel 
(uddannelseszoom/læringsbarometret) får nuanceret viden om de 
studerendes trivsel under hhv. praktik og den teoretiske del af 
uddannelsen 

 Styrkelse af studiestarten, en indsats, man ved har en gavnlig effekt  

 En pointe om, at hele uddannelseskæden har et fælles ansvar for at 
spotte de særlige udfordringer, den enkelte unge kan have i forhold til 
fx læsning 

 Fokus på dosering af test og italesættelse af trivselsproblematikker 
ud fra viden om, at for mange test og omtale heraf er en udfordring, 
der kan virke selvforstærkerne og have afsmittende effekt i negativ 
retning 

 Generelt fokus på sprogbrugen og effekten af sprogbrugen (fx finde 
et andet ord end robusthed) 

 Opmærksomhed på effekten af de nye initiativer i kommunerne, som 
er sat i gang inden for de seneste år. 

 
Peter Sørensen konkluderede, at bestyrelsen nu har givet en række 
input, som skal indgå i det videre arbejde. Det blev ønsket, at 
bestyrelsen på et senere tidspunkt får en tilbagemelding og opfølgning 
på de fremhævede temaer. 
 
  

Punkt 4 - Lukket punkt  

  

Punkt 5 - Visions- og strategiproces, indledende 
drøftelse (30 min)/HM 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0032-7-2-6-19 

Sagsfremstilling 
VIAs nuværende vision og strategi udløber ved udgangen af 2020. Nu 
igangsættes arbejdet med at planlægge og drive processerne frem mod 
udarbejdelse af VIAs nye vision og strategi, som skal være gældende fra 
og med 2021. 
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Bestyrelsen fastlægger ifølge vedtægten VIAs målsætning og strategi, 
og bestyrelsen er derfor helt naturligt en central aktør i arbejdet med 
vision og strategi. På dette tidlige tidspunkt i processen bør bestyrelsen 
derfor indgå i en diskussion af, hvad der helt overordnet er særligt vigtigt 
i forhold til VIAs kommende vision- og strategiarbejde. Bestyrelsens 
input i denne indledende fase vil blive taget med i det videre arbejde 
med design af den forestående visions- og strategiproces. 
  
Afdelingen Stab, Strategi og Politisk analyse har ansat Stinne Højer 
Mathiasen som ny strategisk projektleder med ansvar for arbejdet med 
VIAs vision og strategi. Stinne vil på mødet kort præsentere sig selv og 
sammen med rektor præsentere den overordnede tidsplan samt nogle af 
de centrale overvejelser vedr. processen.  
 
Bestyrelsesmedlemmerne bedes forberede sig til drøftelsen ved at 
overveje følgende spørgsmål: 
-        Hvilke overordnede forventninger har bestyrelsen til VIAs 
kommende vision og strategi – hvad skal visionen og strategien særligt 
kunne? 
-        Hvad skal vi særligt være opmærksomme på, at når vi nu skal i 
gang med VIAs vision- og strategiarbejde. 
  
Behandlingen i bestyrelsen: 
-        Oplæg fra rektor Harald Mikkelsen og Stinne Højer Mathiasen (10 
min) 
-        Drøftelsen i bestyrelsen (20 min) 
  
Stabschef Lars Christian Westh Pedersen og Strategisk projektleder 
Stinne Højer Mathiasen deltager i behandlingen.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager en indledende drøftelse af 

opmærksomhedspunkter, som der bør tages højde for i den 
forestående visions- og strategiproces. 

Beslutning 
Harald Mikkelsen og Stinne Højer Mathiasen holdt en præsentation med 
fokus på den overordnede tidsplan samt nogle af de centrale 
overvejelser vedr. processen. Oplægget kan tilgås i Prepare.  
 
I forhold til bestyrelsens rolle i processen, blev det fremhævet at 
bestyrelsen står centralt i processen, og alle bestyrelsesmedlemmerne 
vil blive inddraget gennem interviews og løbende på 
bestyrelsesmøderne. Derudover vil seks bestyrelsesmedlemmer som 
supplement blive inddraget som sparringspartnere (Peter Sørensen; 
Morten Ballisager; Noemi Katznelson; Lars Goldschmidt; Jens Eistrup og 
Hanne Roed).  
 
Bestyrelsen drøftede sagen og havde en række 
opmærksomhedspunkter: 
Generelle bemærkninger: 

 Der er brug for at præcisere mulighedsrummet for VIAs vision og de 
begrænsninger, der ligger i lovgivningen 

 Der er ønske om at følge op på den nuværende vision, herunder 
drøfte effekterne og erfaringerne i et læringsperspektiv  

I forhold til processen: 

 Samspil med eksisterende processer 

 Der skal være fokus på implementeringsdimensionen allerede nu 
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 Forslag om en bred inddragelse af de studerende og medarbejdere i 
identificering af temaer, der skal indgå i strategien 

 Tydeliggørelse af ledelsesroller og hele ledelseskædens rolle i 
implementeringen og oversættelserne 

 Det er vigtigt at inddrage aftagerne i endnu højere grad 

 Fokus på bestyrelsens rolle som den, der forstyrrer og skubber til 
organisationen 

 Møde med uddannelsesudvalgene ifbm. den tidligere strategiproces 
fungerede godt og denne form kan med fordel gentages   

I forhold til indholdet i visionen og strategien: 

 Strategien bør adressere, at gruppen af de unge, der søger VIA, er 
anderledes end tidligere 

 Temaer fra studieturen i München bør indgå, herunder peer-to-peer-
dimensionen og skabelse af uddannelsesmiljøer, som kombinerer 
face-to-face og digitalisering.  

 Fokus på balancerne, herunder det globale og lokale; det digitale og 
nærværende; det kernefaglige og det generelle  

 Visionen bør ikke være for bred, og der blev givet eksempler på en 
række organisationer, der har en kortfattet og fokuseret vision 

 Indholdsmæssigt skal vision og strategien tale ind i den politiske 
kontekst, som bestyrelsen aftalte at tage en særskilt drøftelse af på et 
kommende møde. 

 
Peter Sørensen konkluderede, at bestyrelsen nu har haft en indledende 
drøftelse og har peget på nogle opmærksomhedspunkter, som der skal 
tages højde for i den videre visions- og strategiproces. 
 
Bestyrelsen tog den overordnede tidsplan og uddybning af bestyrelsens 
rolle til efterretning. 
 
  

Punkt 6 - Evaluering af bestyrelsesarbejdet, 
godkendelse af koncept (10 min)/PS 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-9-19 

Sagsfremstilling 
I efteråret 2019 har VIAs bestyrelse arbejdet i halvandet år og er ca. 1/3 
del inde i sin funktionsperiode, der slutter ved udgangen af april 2022. I 
den periode har bestyrelsen gjort sig en række erfaringer.  
  
Der lægges op til, at der gennemføres en midtvejsevaluering med det 
formål at: 

 Give bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at reflektere over 
bestyrelsens arbejde og give feedback til hinanden 

 Skabe et fælles grundlag for videreudvikling af 
bestyrelsesarbejdet 

  
Et forslag til koncept for evaluering, tidsplan og spørgeramme 
fremlægges med henblik på kvalificering og godkendelse i bestyrelsen.   

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen kvalificerer og godkender grundlaget for 

evalueringen, jf. det bilagte notat. 
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Beslutning 
Bestyrelsen godkendte det bilagte notat som grundlaget for 
evalueringen.  
 
 

Punkt 7 - Pause (10 min) 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-4-19 
  

Punkt 8 - Rundvisning på Campus Holstebro (45 
min) 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-4-19 

Sagsfremstilling 
Som led i introduktionen af bestyrelsen for VIAs uddannelser og campus 
er der forberedt en præsentation af og rundvisning på Campus 
Holstebro.  
  
Præsentationen og rundvisningen vil indeholde følgende: 

 Information om campus, uddannelser og 
tal                                                                   

 Demonstration af tværfaglig 
anatomiundervisning                           

 Fortælling om at være studerende på en uddannelsesstation 
(ingeniør + lærer)                                         

 Demonstration af industri 4.0 
(produktionsingeniør)                                                      

  
Uddannelsesleder for fysioterapeutuddannelsen og campuskoordinator 
Lene Kirk viser rundt.   

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager orienteringen om campus til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen deltog i rundvisningen og tog orienteringen til efterretning. 
 
Præsentationen vedr. Campus Holstebro kan tilgås i Prepare. 
  
 

Punkt 9 - Budgetprognose - 2. kvartal 2019: 
foreløbig status (15 min)/KIBU 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0034-8-1-7-19 

Sagsfremstilling 
På det seneste bestyrelsesmøde den 28. maj 2019 blev det på baggrund 
af den alvorlige økonomiske udfordring efter 1. kvartal aftalt, at 
bestyrelsen resten af året vil have et styrket fokus på økonomi. Det blev 
derfor aftalt, at bestyrelsen på sit møde den 19. september 2019 får en 
foreløbig, mundtlig afrapportering af kvartalsregnskabet for 2. kvartal 
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2019, herunder om der er væsentlige afvigelser i forhold til den 
nedjusterede budgetprognose, der efter 1. kvartal blev sat til et 
regnskabsresultat på nul mod et forventet overskud på 12 mio. kr.  
  
Den endelige og fuldstændige afrapportering af budgetprognosen efter 
2. kvartal vil ske på bestyrelsens møde den 29. oktober 2019.  
  
Kirsten Bundgaard vil på mødet give en foreløbig, mundtlig 
afrapportering, som vil behandle følgende: 

 Kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2019, herunder om der er 
væsentlige afvigelser i forhold til den indtægtsprognose og 
justering af omkostningssiden, der blev aftalt på baggrund af 
resultatet fra 1. kvartal.  

 Endelig indrapportering af STÅ-tal på grunduddannelserne, 
herunder om disse giver anledning til en justering af 
indtægtsprognosen. 

 Status på de igangsatte omkostningsreduktioner, herunder:  
o Kapacitetstilpasning på grunduddannelserne 
o Besparelse på rammen på fællesområdet 
o Mindreforbrug på digitaliseringsområdet 
o Reduktion af omkostningerne på 

forskningsområdet 
o Yderligere reduktioner på puljer mv. 

 Arbejdet med organisationens prognosemekanismer. 

 Arbejdet med at styrke salgsindsatsen på efter- og 
videreuddannelsesområdet med henblik på at øge indtjeningen. 

  
Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen drøfter og tager den foreløbige status for 

budgetprognosen for 2. kvartal 2019 til efterretning.  

Beslutning 
Kirsten Bundgaard gav en mundtlig statusafrapportering, og 
hovedpointerne var: 

 På grunduddannelsesområdet er der konstateret en yderligere 
aktivitetsnedgang (STÅ), og der er her fortsat fokus på 
kapacitetstilpasninger. Ledelsen redegjorde for forklaringerne bag 
STÅ-nedgangen. 

 Efter- og videreuddannelsesområdet holder stort set budgettet og 
fastholder fokus på en forstærket salgsindsats. 

 Fællesområdet, Digitalisering samt FoU-området forventes et lidt 
bedre resultat end budgetteret. 

 Forventningen til VIAs samlede årsresultat er et underskud på 7 mio. 
kr. svarende til faldet i STÅ-indtægt. 

 
Oplægget kan tilgås i Prepare.  
 
Bestyrelsen havde en række spørgsmål, og der var en uddybende 
drøftelse af forklaringerne bag den yderligere nedgang i STÅ.  
 
Peter Sørensen konkluderede, at bestyrelsen tager ledelsens 
redegørelse til efterretning med følgende bemærkninger: 

 Bestyrelsen finder den samlede nedjustering fra det oprindelige 
budget med et overskud på 12 mio. kr. til det nu forventede 
årsresultat med et underskud på 7 mio. kr. som bekymrende 

 Bestyrelsen ønsker, at der er skærpet opmærksomhed på årsagerne 
bag STÅ-nedgangen og prognosemekanismerne.  



 

9/12 

 

 
 

Punkt 10 - Budget 2020, status og forudsætninger 
(15 min)/KIBU 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0034-8-2-2-19 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen blev på mødet den 28. maj 2019 orienteret om den 
overordnede tidsplan for budgetlægningen. Heraf fremgik, at bestyrelsen 
på mødet 19. september 2019 vil blive orienteret om finanslovsforslagets 
indhold. Da fremsættelse af finanslovsforslaget er udsat, vil fokus på det 
nærværende møde være på en orientering om aktuel status for 
budgetlægningen samt drøftelse af forudsætninger og de eventuelle 
udfordringer. 
  
Kirsten Bundgaard vil på mødet give en præsentation vedr. Budget 2020 
med særligt fokus på følgende: 

 Status for budgetlægningen 

 Forventninger til indtægter i 2020 

 Tilgangen til, hvordan vi tilpasser omkostningerne på 
fællesområdet og uddannelserne 

 Forudsætningerne for budget 2020, herunder de strategiske 
satsninger, overskudsgrad og direktionens prioriteringer 

 Status på arbejdet med nøgletal på uddannelsesområdet 

 Ressourcestyring 

 Konsolidering på fællesområdet 

 Udmøntning af de tilførte midler til pædagoguddannelsen 
(udmøntningen forsøges afklaret hos ministeriet inden 
bestyrelsesmødet) 

  
Lars Peter Schou deltager i behandlingen af punktet. 

Det indstilles, at 
Bestyrelsen tager orienteringen om status til efterretning. 

Beslutning 
Kirsten Bundgaard gav en status vedr. Budget 2020, og hovedpointerne 
var: 

 På grunduddannelsesområdet forventer man et aktivitetsniveau, der 
er lidt lavere end i det oprindelige budget for 2019, men lidt højere 
end det revidere 2019 budget 

 Der afsættes fortsat en ramme til strategisk udvikling, centralt og 1 % 
i alle enheder 

 De prioriterede indsatser fastholdes: ingeniørsatsningen, 
læreruddannelsen, digitalisering. 

 
Oplægget kan tilgås i Prepare.  
 
Bestyrelsen gav en række input til den videre budgetproces:  

 Synliggørelse af omkostningerne til uddannelsesstationer  

 Robusthed i budgettet, som kan sikre VIA over eventuelle 
besparelsestiltag 

 Frafald og de aktuelle tendenser om frafald i budgettet 

 Ønske om indsigt i de interne fordelingsmekanismer og en opfølgning 
på de tidligere beslutninger i bestyrelsen om den nye økonomimodel, 
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herunder overgangsordningen. Det blev aftalt, at denne redegørelse 
indarbejdes i det næste bestyrelsesmøde. 

 
Peter Sørensen konkluderede, at bestyrelsen med ovennævnte 
bemærkninger tager status vedr. budget 2020 til efterretning. 
 
  

Punkt 11 - Lukket punkt  

 

Punkt 12 - Ansættelse af prorektor (10 min)/HM 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0002-7-4-4-19 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen blev på e-mail orienteret om, at Louise Gade stopper som 
prorektor i VIA, og at rektor har besluttet gennem en grundig proces at 
tilvejebringe et solidt grundlag for indstilling til bestyrelsen om 
ansættelse af en ny prorektor.  
  
Tidsplan for ansættelsesprocessen er: 
Uge 36 – Nedsættelse af ansættelses-/indstillingsudvalg 
Uge 37-39 – Interviews og stillingsanalyse 
Uge 40 – Annoncering starter 
Uge 45 – 1. samtaler 
Uge 46 - Test 
Uge 47 – 2. samtaler 
Januar 2020 – forventet ansættelsesstart 
  
Jf. vedtægten ansætter bestyrelsen efter indstilling fra rektor den øverste 
ledelse. Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiger formanden til på vegne 
af bestyrelsen at forestå ansættelsesprocessen og at træffe beslutning i 
sagen pba. indstilling fra rektor.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen bemyndiger formanden til på vegne af bestyrelsen 

at forestå ansættelsesprocessen og at træffe beslutning i sagen 
pba. indstilling fra rektor.  

2. Bestyrelsen tager tidsplanen til efterretning.  

Beslutning 
Det blev oplyst at rekrutteringsfirmaet Genitor er valgt som 
samarbejdspartner. Det blev også oplyst, at flere i bestyrelsen vil blive 
interviewet af Genitor i forbindelse med stillingsanalysen og 
profilbeskrivelsen.  
 
Bestyrelsen fulgte begge indstillinger, dog med en tilføjelse til indstilling 
1, således at bestyrelsesformanden bemyndiges til at varetage 
bestyrelsens rolle i den videre proces ”med inddragelse af 
forretningsudvalget”.  
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Punkt 13 - Status vedr. VIAs nye organisering fra 
2019 og status vedr. digitaliseringssatsning (15 
min)/HM 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0002-7-4-4-19 

Sagsfremstilling 
Harald Mikkelsen orienterer om status for arbejdet med at implementere 
den nye organisering. 
  
Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn orienterer om status for 
digitaliseringssatsningen.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.   

Beslutning 
Punktet blev udsat. Orientering vedr. digitalisering prioriteres på det 
næste bestyrelsesmøde. 
 
  

Punkt 14 - Orientering om optag, sommer 2019 (5 
min)/HM/LOUG 

Sagsansvarlig   journalnr  

Harald Mikkelsen  U0026-1-4-2-19 

Sagsfremstilling 
Til orientering vedlægges en oversigt over ansøgningstal og optagstal, 
fordelt på byer og pr. uddannelse. 
  
Til orientering vedlægges også et notat med en orientering om 
tendenser og særlige opmærksomheder i sommeroptaget. 
  
På mødet vil Harald Mikkelsen og Louise Gade give en supplerende 
mundtlig orientering.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
  

Punkt 15 - Lukket punkt   

 

Punkt 16 - Lukket punkt  
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Punkt 17 - Skriftlig orientering om ministeriets 
opfølgning på årsrapport 2018 samt tværgående 
fokusområder 

Sagsansvarlig   journalnr  

Kirsten Bundgaard  U0001-8-6-3-18 

Sagsfremstilling 
Til bestyrelsens orientering vedlægges brev fra Styrelsen for Institutioner 
og Uddannelsesstøtte om opfølgning på VIAs årsrapport for 2018.  
Til orientering vedlægges også VIAs brev til styrelsen vedr. de punkter, 
hvor styrelsen ønskede en skriftlig redegørelse.  

Det indstilles, at 
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
  

Punkt 18 - Eventuelt 

Sagsansvarlig   journalnr  

Peter Sørensen  U0002-7-4-4-19 

 

Beslutning: 

Der var en kort opfølgning på sagen vedr. The Animation Workshop. 
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Elvir Maleskic (EM) | VIA

Emne: VS: bestyrelsesmøde 19. september

BAGGRUNDSMATERIALE. 
 
Supplerende spørgsmål til bestyrelsens drøftelse den 19. september 2019, fremsendt af Noemi Katznelson: 

1. Hvordan står det til med trivslen på vores uddannelser?  
a. Er nogle studier mere ramte end andre?  
b. Hvilke udtryksformer har evt mistrivsel (fravær, udskydelse af eksaminer, mgl studintensitet 

osv)? 
2. Hvilke indsatser og tiltag har vi til at håndtere evt mistrivsel på vores uddannelser? 

a. Hvilke tiltag har vi centralt? Hvilke decentralt? 
b. Arbejder vi forebyggende el det modsatte? 

3. Er der behov for yderligere tiltag? 
 
Spørgsmålene 1, 1.a. og 2 blev besvaret på bestyrelsesmødet den 28. maj 2018, hvor resultaterne fra 
undersøgelserne Uddannelseszoom og Læringsbarometer fra efteråret 2018, der har med de studerendes 
trivsel at gøre, blev gennemgået. Herunder blev også de forskellige tilbud til de studerende gennemgået. Se 
slides i Prepare under punkt 4, bestyrelsesmødet den 28. maj 2019. 
 
De øvrige spørgsmål vil indgå i bestyrelsens drøftelse på mødet den 19. september 2019. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Elvir Maleskic  
Chefkonsulent  
 
Stab, strategi og politisk analyse 
Campus Aarhus N 
 

 
 
VIA University College 
Administrationsbygningen, Hedeager 2 
DK-8200 Aarhus N 
 
T: +4587551003 
E: EM@VIA.DK 
www.via.dk 
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VIA University College

Notat

Til: Bestyrelsen

Cc: Direktionen

Vedr.: Evaluering af bestyrelsesarbejdet i VIA University College 2019

Evaluering af bestyrelsesarbejdet i VIA 
University College 2019 – en selvevaluering

1. Indledning
I efteråret 2019 har VIAs bestyrelse arbejdet i halvandet år og er ca. en 

tredje del inde i sin funktionsperiode, der slutter ved udgangen af april 

2022. I den periode har bestyrelsen gjort sig en række erfaringer. Der 

lægges op til, at der gennemføres en midtvejsevaluering med det formål at: 

 Give bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at reflektere over 

bestyrelsens arbejde og give feedback til hinanden 

 Skabe et fælles grundlag for videreudvikling af bestyrelsesarbejdet 

2. Metode og tidsplan
Evalueringen gennemføres med interne ressourcer i afdelingen Stab, 

strategi og politisk analyse. Det er kun bestyrelsesmedlemmer, der 

involveres i evalueringen.

Evalueringsforløbet består af to dele: 

1. en spørgeskemaundersøgelse, som alle bestyrelsesmedlemmer 

besvarer 

2. og en dialog i bestyrelsen. 

På baggrund af bestyrelsesmedlemmernes besvarelser af 

spørgeskemaundersøgelsen genereres der en rapport, som udgør 

grundlaget for en drøftelse i bestyrelsen, der ledes af formanden. 

Forretningsudvalg
9-9-2019  

FU kvalificerer spørgerammen med 

henblik på indstilling til bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 
19-9-2019

Ramme, metode og indhold i evalueringen 

godkendes af bestyrelsen

Bestyrelsen 
besvarer 
spørgeskemaet
20-9 til 4-10-2019

Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen. 

Bestyrelsesmedlemmerne får et webbaseret 

spørgeskema. Der afsættes ca. to uger til 

besvarelsen.

Forretningsudvalg
9-10-2019 

FU drøfter spørgeskemaundersøgelsens 

resultater og forbereder drøftelsen i bestyrelsen. 

Bestyrelsesmøde
29-10-2019 

Evalueringsrapport drøftes i bestyrelsen. 

Bestyrelsen beslutter eventuelle opfølgende tiltag. 
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Spørgeskemaet består af en række spørgsmål1, der adresserer alle de 

væsentlige temaer vedr. bestyrelsens arbejde:

– Bestyrelsesopgaven 

– Introduktion til opgaven 

– Selvevaluering – med fokus på vurdering af den samlede bestyrelses 

rolle og præstation

– Det enkelte bestyrelsesmedlems vurdering af egen præstation

– Bestyrelsens arbejdsform og beslutningsgrundlag

– Samarbejde i bestyrelsen

– Bestyrelsesformanden

– Forretningsudvalget

– Samarbejdet mellem direktionen og bestyrelsen

– Sekretariatsbetjening 

– Bestyrelsens kompetencer 

Bestyrelsesopgaven 

Spørgsmål Svarmulighed
1. Det er tydeligt for mig, hvilken rolle, ansvar og 

beslutningskompetence VIAs bestyrelse har 

som det øverste ledelsesorgan

Fempunktsskala2

2. Det er tydeligt for mig, hvilken rolle og ansvar 

jeg som bestyrelsesmedlem har

Fempunktsskala

3. Har du øvrige kommentarer til 

bestyrelsesopgaven, er du velkommen til at 

skrive dem i tekstboksen 

Åbent 

kommentarfelt

Introduktion til opgaven 

Spørgsmål Svarmulighed
4. Da bestyrelsen blev etableret i 2018, blev vi på 

tilstrækkelig vis introduceret til 

bestyrelsesopgaven og VIA gennem et 

introforløb. 

Dette forløb er endnu ikke afsluttet og består af 
intro til campusser, seminar, studietur mm.

Fempunktsskala

5. Er der ifølge dig stadigvæk områder, hvor du 

forsat har brug for at blive klædt på i relation til 

varetagelse af bestyrelsesposten i VIA? Hvis 

ja, bedes du opliste disse.

Åbent 

kommentarfelt

Selvevaluering – med fokus på vurdering af den samlede 
bestyrelses rolle og præstation
 

Spørgsmål Svarmulighed
6. Bestyrelsen løser sin vedtægtsbestemte 

opgave med at varetage den overordnede 

ledelse af VIA med succes.

Fempunktsskala

7. Bestyrelsen sætter strategisk retning for VIAs 

udvikling.

Fempunktsskala

Det enkelte bestyrelsesmedlems vurdering af egen præstation
1 Der er i formuleringen af spørgsmålene hentet inspiration fra ”Anbefalinger for god 
selskabsledelse” (Komitéen for god selskabsledelse: LINK), de tidligere evalueringer af VIAs 
bestyrelse, refleksionerne fra bestyrelsesseminaret den 29. oktober 2018.
2 Fempunktskala er: 1. Helt enig; 2. i nogen grad enig; 3. I mindre grad enig; 4. slet ikke enig; 5. 
ved ikke. 

https://corporategovernance.dk/sites/default/files/190709_anbefalinger_for_god_selskabsledelse.pdf
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8. Jeg er overordnet set tilfreds med mit eget 

bidrag til bestyrelsesarbejdet i VIA

Fempunktskala

9. Min egen viden, erfaring og kompetencer 

kommer i spil i bestyrelsesarbejdet

Fempunktskala

10. Jeg engagerer mig i bestyrelsesarbejdet også 

mellem bestyrelsesmøderne 

Fempunktskala

Bestyrelsens arbejdsform og beslutningsgrundlag

Spørgsmål Svarmulighed
11. Bestyrelsen afholder et passende antal møder Fempunktskala

12. Mødernes længde (fire timer) er passende 

vurderet i forhold til omfanget af dagsordenen

Fempunktskala

13. Kvaliteten af mødematerialer gør det muligt at 

træffe beslutninger på et oplyst grundlag

Fempunktskala

14. Oplæg, der holdes på møderne (fx af gæster 

og ledelsesrepræsentanter) er af høj kvalitet, 

vurderet både i forhold til indhold, omfang og 

formidling

Fempunktsskala

15. Bestyrelsen fokuserer i sit arbejde på de rigtige 

temaer  

Fempunktskala

16. Bestyrelsen involveres i bestyrelsesarbejdet og 

VIA på et passende niveau også mellem 

bestyrelsesmøderne 

Fempunktskala

17. Har du øvrige kommentarer til bestyrelsens 

arbejdsform og beslutningsgrundlag, er du 

velkommen til at skrive dem i tekstboksen 

Åbent 

kommentarfelt

Samarbejde i bestyrelsen

Spørgsmål Svarmulighed
18. Der er et godt samarbejdsklima i bestyrelsen. Fempunktskala

19. Har du øvrige kommentarer vedr. samarbejde i 

bestyrelsen, er du velkommen til at skrive dem 

i tekstboksen.

Åbent 

kommentarfelt

Bestyrelsesformanden

Spørgsmål Svarmulighed
20. Formanden leder møderne godt - således at 

møderne gennemføres effektivt, og der drages 

klare konklusioner.

Fempunktskala

21. Formanden skaber gode forudsætninger for, at 

alle kan bidrage under møderne 

Fempunktskala

Forretningsudvalget 

Spørgsmål Svarmulighed
22. Forretningsudvalget løser sin opgave med at 

forberede bestyrelsesmøderne med succes.

Fempunktskala

Samarbejdet mellem direktionen og bestyrelsen

Spørgsmål Svarmulighed
23. Der er en klar arbejdsdeling mellem direktionen 

og bestyrelsen

Fempunktskala

24. Samarbejdet mellem bestyrelsen og 

direktionen er godt og konstruktivt

Fempunktskala
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med direktionen, er du velkommen til at skrive 

dem i tekstboksen 

Åbent 

kommentarfelt

Sekretariatsbetjening

Spørgsmål Svarmulighed
26. Sekretariatet løser sin opgave med at 

sekretariatsbetjene bestyrelsen, herunder den 

løbende kontakt og support, med succes

Fempunktskala

27. Bestyrelsesmøderne planlægges og 

organiseres godt 

Fempunktskala

28. Dokumentation og opfølgning på 

bestyrelsesmøderne er af høj kvalitet

Fempunktskala

Bestyrelsens kompetencer (set i relation til opgaven) 

Spørgsmål Svarmulighed
29. VIAs bestyrelse har tilsammen de relevante 

kompetencer, vurderet i forhold til opgaven med 

at varetage den overordnede ledelse af VIA 

Fempunktskala

Åben afsluttende kommentar

Spørgsmål Svarmulighed
30. Har du øvrige kommentarer til denne 

undersøgelse, er du meget velkommen til at 

skrive dem i tekstboksen. 

Det kan fx være nogle blinde punkter eller 
oplevede udfordringer i bestyrelsen, som ikke 
er italesat i spørgsmålene.

Åbent 

kommentarfelt



KOT nr. 05.07.18

i alt

05.07.18

1. prio

05.07.19

i alt

05.07.19

1. prio

Antal optagne pr. 26/7 

% vis ændring 2018-19

192 94 74 205 96 80 8,1%

Diakonhøjskolen 54550 192 94 74 74 205 96 80 80 8,1%

45 22 27 52 19 24 -11,1%

Diakonhøjskolen 50860 45 22 Frit optag 27 52 19 Frit optag 24 -11,1%

345 117 136 361 117 116 -14,7%

Professionsbachelor i offentlig administration, Viborg 52645 59 15 25 19 48 12 17 11 -42,1%

Professionsbachelor i offentlig administration, Aarhus (Netbaseret) 52643 73 25 100 27 73 21 35 25 -7,4%

Professionsbachelor i offentlig administration, Aarhus 52640 213 77 90 90 240 84 80 80 -11,1%

1.761 868 745 1.584 763 701 -5,9%

Læreruddannelsen, Nørre Nissum (inkl. udd. stationer i Holstebro og Randers) 46130 140 95 190 76 130 92 190 72 -5,3%

Læreruddannelsen, Silkeborg 46160 387 106 240 107 338 102 240 89 -16,8%

Læreruddannelsen, Skive 46140 161 74 158 57 110 44 158 35 -38,6%

Læreruddannelsen, Aarhus 46150 1.073 593 505 505 1.006 525 505 505 0,0%

3.709 1.638 1.219 3.216 1.513 1.192 -2,2%

Pædagoguddannelsen, Grenaa 53273 165 70 32 32 114 49 32 32 0,0%

Pædagoguddannelsen, Holstebro 53250 338 152 166 151 277 150 172 136 -9,9%

Pædagoguddannelsen, Ikast 53240 255 117 118 118 264 110 128 101 -14,4%

Pædagoguddannelsen, Randers 53275 556 211 118 118 460 163 124 124 5,1%

Pædagoguddannelsen, Viborg 53290 500 170 168 168 342 144 174 162 -3,6%

Pædagoguddannelsen, Aarhus 53260 1.292 686 438 438 1.211 675 446 446 1,8%

Pædagoguddannelsen, Horsens 53280 409 151 140 140 392 143 144 138 -1,4%

Pædagoguddannelsen, Viborg (Netbaseret) 53292 194 81 54 54 156 79 54 53 -1,9%

1.666 730 498 1.377 579 498 0,0%

Socialrådgiveruddannelsen, Holstebro 55320 332 150 128 128 303 149 128 128 0,0%

Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus 55310 1.049 475 300 300 828 343 290 300 0,0%

Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus (Netbaseret) 55313 285 105 70 70 246 87 70 70 0,0%

0 0 0 50 21 23

Professionsbachelor i skat, Herning (Nyt udbud 2019) 54810 0 0 0 0 50 21 40 23

205 88 39 207 94 38 -2,6%

Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus 45215 205 88 34 39 207 94 34 38 -2,6%

166 98 49 130 82 49 0,0%

Psykomotorikuddannelsen, Randers 40060 166 98 49 49 130 82 49 49 0,0%

405 195 69 370 174 69 0,0%

Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Aarhus 45210 405 195 69 69 370 174 69 69 0,0%

360 134 129 495 194 129 0,0%

Bioanalytikeruddannelsen, Aarhus 40670 360 134 129 129 495 194 129 129 0,0%

509 178 192 553 188 176 -8,3%

Ergoterapeutuddannelsen, Holstebro 42100 179 71 72 72 137 43 72 56 -22,2%

Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus 42120 330 107 120 120 416 145 120 120 0,0%

1.306 508 226 1.201 516 226 0,0%

Fysioterapeutuddannelsen, Holstebro 47120 393 116 80 80 332 118 80 80 0,0%

Fysioterapeutuddannelsen, Aarhus 47140 913 392 146 146 869 398 146 146 0,0%

Professionsbachelor i offentlig administration

Antal ansøgninger, studiepladser og optagne 2018/19

Fordeling på uddannelser

Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation

Professionsbachelor, folkeskolelærer

Professionsbachelor, pædagog

Professionsbachelor, socialrådgiver

Professionsbachelor, skat

Bachelor of Global Nutrition and Health. 

Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik (kun kvote 2)

Professionsbachelor i ernæring og sundhed

Professionsbachelor, bioanalytiker

Professionsbachelor, ergoterapeut

Professionsbachelor, fysioterapeut

Antal studiepladser 

2018

Antal optagne pr. 

28/7 2018

Antal studiepladser 

2019

Antal optagne pr. 

26/7 2019
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KOT nr. 05.07.18

i alt

05.07.18

1. prio

05.07.19

i alt

05.07.19

1. prio

Antal optagne pr. 26/7 

% vis ændring 2018-19
Antal ansøgninger, studiepladser og optagne 2018/19

Fordeling på uddannelser

Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

Antal studiepladser 

2018

Antal optagne pr. 

28/7 2018

Antal studiepladser 

2019

Antal optagne pr. 

26/7 2019

4.220 1.202 758 3.991 1.205 883 16,5%

Sygeplejerskeuddannelsen,  Holstebro 56300 364 119 90 90 374 133 110 110 22,2%

Sygeplejerskeuddannelsen, Horsens 56370 586 122 88 88 493 89 128 128 45,5%

Sygeplejerskeuddannelsen, Randers 56400 580 121 91 91 514 113 97 97 6,6%

Sygeplejerskeuddannelsen, Silkeborg 56360 638 96 90 90 648 114 120 120 33,3%

Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg (inkl. særligt tilrettelagt forløb) 56380 536 138 127 97 479 115 133 108 11,3%

Sygeplejerskeuddannelsen, Aarhus 56340 1.388 573 282 282 1.363 598 294 294 4,3%

Sygeplejerskeuddannelsen, Viborg (Netbaseret) 56385 128 33 20 20 120 43 26 26 30,0%

23 10 10 13 8 10 0,0%

Bandagistuddannelsen, Aarhus 40310 23 10 10 10 13 8 10 10 0,0%

Bygningskonstruktøruddannelserne i alt Horsens, Aarhus, Holstebro (**) 997 504 508 1.190 607 574 13,0%

Ingeniøruddannelserne i alt Horsens, Aarhus, Herning (*) 1.063 475 429 1.262 526 508 18,4%

233 72 89 249 62 61 -31,5%

VIA University College, Campus Aarhus C 49317 149 41 Frit optag 56 157 34 Frit optag 36 -35,7%

VIA University College, Campus Horsens 49315 84 31 Frit optag 33 92 28 Frit optag 25 -24,2%

74 19 29 112 48 51 75,9%

 VIA University College, Campus Aarhus C 49225 62 19 Frit optag 29 96 47 Frit optag 51 75,9%

VIA University College, Campus Horsens (Ikke oprettet) 49220 12 0 Frit optag 0 16 1 Oprettes ikke 0

92 44 28 105 49 42 50,0%

VIA University College, Campus Horsens 49410 92 44 Frit optag 28 105 49 Frit optag 42 50,0%

144 70 50 141 62 51 2,0%

VIA University College, Campus Horsens 49425 144 70 Frit optag 50 141 62 Frit optag 51 2,0%

61 28 31 88 30 44 41,9%

VIA University College, Campus Horsens 49310 61 28 Frit optag 31 88 30 Frit optag 44 41,9%

28 11 10 42 20 21 110,0%

VIA University College, Campus Horsens 49325 28 11 Frit optag 10 42 20 Frit optag 21 110,0%

264 169 137 314 179 158 15,3%

VIA University College, Campus Horsens 49320 264 169 Frit optag 137 314 179 Frit optag 158 15,3%

26 10 12 53 24 26 116,7%

VIA University College, Campus Horsens 49319 26 10 Frit optag 12 53 24 Frit optag 26 116,7%

52 17 11 43 15 14 27,3%

VIA University College, Campus Herning 49205 52 17 Frit optag 11 43 15 Frit optag 14 27,3%

26 19 18 34 15 19 5,6%

VIA University College, Campus Horsens 49340 26 19 Frit optag 18 34 15 Frit optag 19 5,6%

17 2 0 16 5 0

VIA University College, Campus Horsens (Ikke oprettet) 49700 17 2 Frit optag 0 16 5 Oprettes ikke 0

46 14 14 65 17 21 50,0%

VIA University College, Campus Horsens 49705 46 14 Frit optag 14 65 17 Frit optag 21 50,0%

414 163 130 378 127 89 -31,5%

VIA University College, Campus Horsens 79465 414 163 125 130 378 127 100 89 -31,5%

334 121 108 399 167 137 26,9%

VIA University College, Campus Aarhus C 41175 190 67 77 65 233 98 77 90 38,5%

VIA University College, Campus Horsens 41165 144 54 81 43 166 69 77 47 9,3%

Professionsbachelor, sygeplejerske

Materials Science Engineering *

Bandagist/Ortopædi-ingeniør

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering *

Diplomingeniør, eksport og teknologi *

Bachelor of Engineering in Civil Engineering *

Bachelor of  Engineering in Mechanical Engineering *

Diplomingeniør, byggeri og anlæg *

Diplomingeniør, maskinteknologi *

Software Technology Engineering *

Diplomingeniør, softwareteknologi *

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik) * 

Diplomingeniør, klima- og forsyningsteknik *

Climate & Supply Engineering *

AP Graduate in Marketing Management

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management **
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KOT nr. 05.07.18

i alt

05.07.18

1. prio

05.07.19

i alt

05.07.19

1. prio

Antal optagne pr. 26/7 

% vis ændring 2018-19
Antal ansøgninger, studiepladser og optagne 2018/19

Fordeling på uddannelser

Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik

Antal studiepladser 

2018

Antal optagne pr. 

28/7 2018

Antal studiepladser 

2019

Antal optagne pr. 

26/7 2019

351 121 95 361 128 111 16,8%

VIA University College, Campus Aarhus C 44315 208 77 48 65 233 93 71 81 24,6%

VIA University College, Campus Horsens 44310 143 44 48 30 128 35 30 30 0,0%

79 21 24 139 52 65 170,8%

VIA University College, Campus Aarhus C 44311 70 17 Frit optag 24 139 52 Frit optag 65 170,8%

VIA University College, Campus Horsens (udbydes ikke i 2019) 44306 9 4 Frit optag 0 0 0 0 0

74 27 31 95 28 38 22,6%

VIA University College, Campus Horsens 79460 74 27 Frit optag 31 95 28 Frit optag 38 22,6%

22 18 18 24 15 14 -22,2%

VIA University College, Campus Horsens 84360 22 18 Frit optag 18 24 15 Frit optag 14 -22,2%

663 383 400 731 396 389 -2,8%

VIA University College, Campus Aarhus C 41170 364 212 200 210 436 236 200 211 0,5%

VIA University College, Campus Holstebro 41215 97 56 Frit optag 63 107 70 Frit optag 73 15,9%

VIA University College, Campus Horsens 41160 202 115 Frit optag 127 188 90 Frit optag 105 -17,3%

0 0 0 60 44 48

VIA University College, Campus Horsens (tidligere udbudt sammen med 41160) 88160 0 0 0 60 44 Frit optag 48

256 169 91 244 146 82 -9,9%

VIA University College, Campus Herning 73115 256 169 85 91 244 146 87 82 -9,9%

354 328 50 298 283 50 0,0%

VIA University College, Kasernevej Viborg 50610 354 328 50 50 298 283 50 50 0,0%

440 296 237 426 295 237 0,0%

VIA University College, Campus Herning 73110 440 296 245 237 426 295 243 237 0,0%

36 16 7 29 15 10 42,9%

VIA University College, Campus Herning 57360 36 16 16 7 29 15 16 10 42,9%

0 0 0 141 124 20

VIA University College, Kasernevej Viborg (Ikke udbudt i 2018) 47650 0 0 0 0 141 124 20 20

275 222 30 266 211 30 0,0%

VIA University College, Filmbyen Aarhus 50630 275 222 30 30 266 211 30 30 0,0%

19.273 8.242 5.821 18.658 8.126 6.042 3,8%

AP Graduate in Design, Technology and Business (kun kvote 2)

Bachelor of Value Chain Management

Total

Bachelor of Animation (kun kvote 2)

Designteknolog (kun kvote 2)

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling (kun kvote 2)

Bachelor in Graphic Storytelling (kun kvote 2)

Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production (kun kvote 2)

Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse 

Markedsføringsøkonom

Produktionsteknolog

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør **

Kort- og landmålingstekniker **
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Antal ansøgninger, studiepladser og optagne 2018/19

Fordeling på byer

KOT nr. 05.07.18

i alt

05.07.18

1. prio

Antal studiepladser 

2018

Antal optagne pr. 

28/7 2018

05.07.19

i alt

05.07.19

1. prio

Antal studiepladser 

2019

Antal optagne pr. 

26/7 2019 

Antal optagne pr. 26/7 

% vis ændring 2018-19

Grenaa 165 70 32 114 49 32 0,0%

Professionsbachelor, pædagog 53273 165 70 32 32 114 49 32 32 0,0%

Herning 784 498 346 792 492 366 5,8%

AP Graduate in Design, Technology and Business  (kun kvote 2) 73115 256 169 245 237 244 146 243 237 0,0%

Designteknolog  (kun kvote 2) 73110 440 296 85 91 426 295 87 82 -9,9%

Professionsbachelor i skat, Herning (Nyt udbud 2019) 54810 0 0 0 0 50 21 40 23

Materials Science Engineering 49205 52 17 Frit optag 11 43 15 Frit optag 14 27,3%

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling  (kun kvote 2) 57360 36 16 16 7 29 15 16 10 42,9%

Holstebro 1.703 664 584 1.530 663 583 -0,2%

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør 41215 97 56 Frit optag 63 107 70 Frit optag 73 15,9%

Professionsbachelor, ergoterapeut 42100 179 71 72 72 137 43 72 56 -22,2%

Professionsbachelor, fysioterapeut 47120 393 116 80 80 332 118 80 80 0,0%

Professionsbachelor, pædagog 53250 338 152 166 151 277 150 172 136 -9,9%

Professionsbachelor, socialrådgiver 55320 332 150 128 128 303 149 128 128 0,0%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56300 364 119 90 90 374 133 110 110 22,2%

Horsens 2.803 1.096 940 2.890 1.070 1.044 11,1%

AP Graduate in Marketing Management 79465 414 163 125 130 378 127 100 89 -31,5%

Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering 49425 144 70 Frit optag 50 141 62 Frit optag 51 2,0%

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management 41165 144 54 81 43 166 69 77 47 9,3%

Bachelor of Engineering in Civil Engineering 49410 92 44 Frit optag 28 105 49 Frit optag 42 50,0%

Software Technology Engineering 49320 264 169 Frit optag 137 314 179 Frit optag 158 15,3%

Diplomingeniør, softwareteknologi 49319 26 10 Frit optag 12 53 24 Frit optag 26 116,7%

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering 49315 84 31 Frit optag 33 92 28 Frit optag 25 -24,2%

Diplomingeniør, eksport og teknologi (Ikke oprettet) 49220 12 0 Frit optag 0 16 1 Oprettes ikke 0

Bachelor of Value Chain Management 44310 143 44 48 30 128 35 30 30 0,0%

Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse (udbydes ikke i 2019) 44306 9 4 Frit optag 0 0 0 0 0

Diplomingeniør, byggeri og anlæg 49310 61 28 Frit optag 31 88 30 Frit optag 44 41,9%

Diplomingeniør, maskinteknologi 49325 28 11 Frit optag 10 42 20 Frit optag 21 110,0%

Diplomingeniør, klima- og forsyningsteknik (Ikke oprettet) 49700 17 2 Frit optag 0 16 5 Oprettes ikke 0

Climate & Supply Engineering 49705 46 14 Frit optag 14 65 17 Frit optag 21 50,0%

Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik) (inkl. udd. station Holstebro) 49340 26 19 Frit optag 18 34 15 Frit optag 19 5,6%

Markedsføringsøkonom 79460 74 27 Frit optag 31 95 28 Frit optag 38 22,6%

Produktionsteknolog 84360 22 18 Frit optag 18 24 15 Frit optag 14 -22,2%

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør 41160 202 115 Frit optag 127 188 90 Frit optag 105 -17,3%

Kort- og landmålingstekniker (tidligere udbudt sammen med 41160) 88160 0 0 0 0 60 44 Frit optag 48

Professionsbachelor, pædagog 53280 409 151 140 140 392 143 144 138 -1,4%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56370 586 122 88 88 493 89 128 128 45,5%

Ikast 255 117 118 264 110 101 -14,4%

Professionsbachelor, pædagog 53240 255 117 118 118 264 110 128 101 -14,4%

Nørre Nissum 140 95 76 130 92 72 -5,3%
Professionsbachelor, folkeskolelærer (inkl. udd. stationer Holstebro og Randers) 46130 140 95 190 76 130 92 190 72 -5,3%

Randers 1.302 430 258 1.104 358 270 4,7%

Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik  (kun kvote 2) 40060 166 98 49 49 130 82 49 49 0,0%

Professionsbachelor, pædagog 53275 556 211 118 118 460 163 124 124 5,1%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56400 580 121 91 91 514 113 97 97 6,6%

Silkeborg 1.025 202 197 986 216 209 6,1%

Professionsbachelor, folkeskolelærer 46160 387 106 240 107 338 102 240 89 -16,8%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56360 638 96 90 90 648 114 120 120 33,3%

Skive 161 74 57 110 44 35 -38,6%

Professionsbachelor, folkeskolelærer 46140 161 74 158 57 110 44 158 35 -38,6%
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Antal ansøgninger, studiepladser og optagne 2018/19

Fordeling på byer

KOT nr. 05.07.18

i alt

05.07.18

1. prio

Antal studiepladser 

2018

Antal optagne pr. 

28/7 2018

05.07.19

i alt

05.07.19

1. prio

Antal studiepladser 

2019

Antal optagne pr. 

26/7 2019 

Antal optagne pr. 26/7 

% vis ændring 2018-19

Viborg 1.771 765 408 1.584 800 430 5,4%

Bachelor of Animation  (kun kvote 2) 50610 354 328 50 50 298 283 50 50 0,0%

Bachelor in Graphic Storytelling (kun kvote 2) (Ikke udbudt i 2018) 47650 0 0 0 0 141 124 20 20

Professionsbachelor i offentlig administration 52645 59 15 25 19 48 12 17 11 -42,1%

Professionsbachelor, pædagog 53290 500 170 168 168 342 144 174 162 -3,6%

Professionsbachelor, pædagog (Netbaseret) 53292 194 81 54 54 156 79 54 53 -1,9%

Professionsbachelor, sygeplejerske (Netbaseret) 56385 128 33 20 20 120 43 26 26 30,0%
Professionsbachelor, sygeplejerske (inkl. STF) 56380 536 138 127 97 479 115 133 108 11,3%

Aarhus 9.164 4.231 2.805 9.154 4.232 2.900 3,4%

Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production  (kun kvote 2) 50630 275 222 30 30 266 211 30 30 0,0%

Bachelor of Architectural Technology and Construction Management 41175 190 67 77 65 233 98 77 90 38,5%

Bachelor of Engineering in Global Business Engineering 49317 149 41 Frit optag 56 157 34 Frit optag 36 -35,7%

Diplomingeniør, eksport og teknologi 49225 62 19 Frit optag 29 96 47 Frit optag 51 75,9%

Bachelor of Global Nutrition and Health. 45215 205 88 34 39 207 94 34 38 -2,6%

Bachelor of Value Chain Management 44315 208 77 48 65 233 93 71 81 24,6%

Professionsbachelor, procesøkonomi og værdikædeledelse  44311 70 17 Frit optag 24 139 52 Frit optag 65 170,8%

Bandagist/Ortopædi-ingeniør 40310 23 10 10 10 13 8 10 10 0,0%

Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik 54550 192 94 74 74 205 96 80 80 8,1%

Professionsbachelor i ernæring og sundhed 45210 405 195 69 69 370 174 69 69 0,0%

Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation 50860 45 22 Frit optag 27 52 19 Frit optag 24 -11,1%

Professionsbachelor i offentlig administration 52640 213 77 90 90 240 84 80 80 -11,1%

Professionsbachelor i offentlig administration (Netbaseret) 52643 73 25 100 27 73 21 35 25 -7,4%

Professionsbachelor, bioanalytiker 40670 360 134 129 129 495 194 129 129 0,0%

Professionsbachelor, Bygningskonstruktør 41170 364 212 200 210 436 236 200 211 0,5%

Professionsbachelor, ergoterapeut 42120 330 107 120 120 416 145 120 120 0,0%

Professionsbachelor, folkeskolelærer 46150 1073 593 505 505 1006 525 505 505 0,0%

Professionsbachelor, fysioterapeut 47140 913 392 146 146 869 398 146 146 0,0%

Professionsbachelor, pædagog 53260 1292 686 438 438 1211 675 446 446 1,8%

Professionsbachelor, socialrådgiver 55310 1049 475 300 300 828 343 290 300 0,0%

Professionsbachelor, socialrådgiver (Netbaseret) 55313 285 105 70 70 246 87 70 70 0,0%

Professionsbachelor, sygeplejerske 56340 1388 573 282 282 1363 598 294 294 4,3%

Total 19.273       8.242         5.821                      18.658       8.126         6.042                      3,8%
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Søgning og optag 2019 

Generelle betragtninger  
VIA University College har pr. 26/7 samlet set optaget 3,8% flere studerende i år end sidste år. Hertil kom-
mer efteroptag, som stadig er i gang.  
 
VIA har modtaget i alt 8.126 1. prioritetsansøgninger til sine mere end 40 forskellige uddannelser i Region 
Midtjylland, hvilket er 116 ansøgninger færre end i 2018. Ansøgningerne fordeler sig med et fald på ca. 5% 
på de offentligrettede uddannelser og en stigning på ca. 8% på de privatrettede. Det bunder primært i et 
fald på lærer- og pædagoguddannelserne og en stigning på ingeniør- og byggeriuddannelserne.  
 
Pædagoguddannelsen har oplevet et fald i det samlede antal ansøgere fra 3709 i 2018 til 3.216 i 2019. 
1.prioritetansøgninger er faldet fra 1.638 til 1.513. VIAs pædagoguddannelser modtager dog fortsat flere 
1.prioritetsansøgninger end der er studiepladser til. Fx på Campus Randers, hvor pædagoguddannelsen 
har modtaget 163 1. prioritetsansøgninger til sine 124 studiepladser.  
 
Generelt er det en velkendt tendens fra tidligere år, at hvis samme uddannelse udbydes i Aarhus og en af 
de andre uddannelsesbyer, er søgningen størst i Aarhus. Dette billede har ikke ændret sig i forhold til opta-
get i 2019. Aarhus er ubetinget et stort trækplaster og det er fortsat en udfordring at tiltrække studerende 
til vores uddannelsesstationer 
 
VIA har generelt stærke samarbejder med kommunerne i alle vores centrale studiebyer omkring bl.a. kom-
munikation af uddannelsesudbud.   
 
Ingeniøruddannelserne 
Den store satsning på ingeniøruddannelserne har resulteret i flere studerende. På de dansksprogede ud-
dannelser er antallet af optagne steget med 61% set i forhold til 2018 (100 i 2018 ift. 161 i 2019). Ligele-
des er efteroptaget på samme uddannelser steget med 53% (fra 17 i 2018 til 26 i 2019). På landsplan er 
ansøgningerne til ingeniøruddannelserne faldet med 5%.  
 
Antallet af 1. prioritetsansøgninger fra internationale studerende er samlet set på ingeniøruddannelserne 
steget med ca. 13% (fra 252 i 2018 til 286 i 2019).  
 
Ny uddannelse i skat 
Den nystartede uddannelse til professionsbachelor i skat er i gang med et hold på 24 studerende på Cam-
pus Herning.  
 
Læreruddannelsen og uddannelsesstationerne 
Trods øget opmærksomhed og ekstra indsatser for læreruddannelsen, er det fortsat vanskeligt at rekrut-
tere – særligt til campusser uden for Aarhus. Dette er en landsdækkende tendens. Ser man på VIAs lærer-
uddannelser, er det særligt Skive, som har haft dalende søgning trods en større kampagneindsats i foråret. 
En af forklaringerne på dette er, at Skive i 2018 havde et stort efteroptag og derfor har kunnet starte et 
hold på 25 studerende i februar 2019. Nørre Nissum har fastholdt sit ansøgertal fra 2018 og det vil sige, at 
der igen i år er startet et hold på uddannelsesstationerne i både Randers og Holstebro.  

Dato: 12. september 2019  
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Fyldt op på sygeplejerskeuddannelserne på alle campusser 
Sygeplejerskeuddannelsen har i 2019 fået 120 ekstra studiepladser i campusbyer uden for Aarhus. Alle 
pladser er fyldt op. De 40 af de ekstra studiepladser forventes dedikeret til den planlagte uddannelsessta-
tion i Herning i 2020.  
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Opfølgning på årsrapport 2018 samt tværgående fokusområder 

 

 

Med dette brev følger Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte op på insti-

tutionernes årsrapport for 2018 med fokus på:  

- institutionens økonomi og forvaltning (afsnit 1) samt  

- afrapportering af den strategiske rammekontrakt i årsrapport og statusre-

degørelse (afsnit 2).  

 

Herudover følges op på tværgående fokusområder, hvor der i år ses på:  

- planlagte undervisnings- og vejledningstimer (afsnit 3),  

- udvikling i energiforbrug (afsnit 4) og  

- informationssikkerhed (afsnit 5)  

 

Såfremt der er områder og tematikker, hvor styrelsen ønsker en skriftlig redegø-

relse eller tilbagemelding fra institutionen, er disse i brevet markeret med (  ). 

 

Grundlaget for styrelsens opfølgning er beskrevet nærmere i Brev om årsrapport 

2018 af d. 11. december 2018 samt i Vejledning om afrapportering af de strategi-

ske rammekontrakter af d. 12. december 2018 

1. Opfølgning på årsrapporten 

1.1 Institutionens økonomi 

Styrelsen noterer, at VIA i 2018 realiserede et overskud på 19,5 mio. kr., hvilket er 

7,5 mio. kr. højere end budgetteret. Dette afspejler, at en række forhold, herunder 

at nyt bevillingssystem og VIA’s nye økonomimodel har medført en økonomisk til-

bageholdenhed i de økonomiske dispositioner i VIA.  

 

VIA’s egenkapital er ultimo 2018 på 528,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 21,3 

mio. kr. fra ultimo 2017. Egenkapitalen er påvirket af resultatet for 2018 på 19,5 

mio. kr. samt af regulering af en renteswap på 1,9 mio. kr. 

 

Styrelsen noterer, at VIA for 2019 budgetterer med et positivt resultat på 12 mio. 

kr. 

1.2 Opfølgning på revisionen 

Styrelsen noterer, at institutionsrevisor bemærker følgende i revisionsprotokollatet 

for årsrapport 2018 og i protokollat om forberedende revisionsarbejder 2018 om 

årsrapporten: 
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Ad Revisionsprotokollatet for årsrapport 2018 afsnit 6-9 Moms 

VIA’s opgørelse af momsrefusion over for Uddannelses- og Forskningsministeriet 

er behæftet med en vis usikkerhed, som følge af uklarheder i forhold til fortolknin-

gen af gældende regler og vejledninger på området. Usikkerhederne drejer sig 

særligt om udgifter omfattet af momslovens § 9, men også om behandling af 

moms på projekter, som er finansieret af andre kilder end UFM.  

 

Styrelsen kan bekræfte, at der pt. pågår dialog vedrørende sagen. 

 

Ad Protokollat om forberedende revisionsarbejder 2018 afsnit 15-17 samt Revisi-

onsprotokollatet for årsrapport 2018 afsnit 15-16 Cheflønspuljen. 

VIA har ikke færdiggjort arbejdet med at kategorisere ledere med henblik på at 

sikre overholdelse af cheflønspuljen. Styrelsen finder ikke en overskridelse af che-

flønspuljen acceptabel. Styrelsen skal dog for god ordens skyld bemærke, at med 

indgåelse af den nye chefaftale, som forventes at gælde med tilbagevirkende kraft 

fra 1. januar 2019, afholdes merudgifter til lønforbedringer til chefer ikke af chef-

lønspuljen, som afskaffes. Der vil derfor ikke ske yderligere opfølgning på chefløn-

spuljen fra styrelsens side.  

  

Ad Revisionsprotokollatet for årsrapport 2018 afsnit 19-21 Høje timebanker i for-

hold til merarbejde og overarbejde 

VIA har som opfølgning på rigsrevisionens besøg i 2016 nedbragt timebankerne 

mærkbart fra 2016 til 2017, mens der efterfølgende fra 2017 til 2018 er sket en lille 

stigning.  

 

Styrelsen noterer, at VIA’s ledelse har fokus på at nedbringe de høje timebanker, 

og at institutionsrevisor vil følge op på timebankerne igen i forbindelse med den lø-

bende revision i 2019.  

 

Ad Protokollat om forberedende revisionsarbejder 2018 afsnit 28-30 samt revisi-

onsprotokollatet for årsrapport 2018 afsnit 10-11 Godkendelse af kreditorbetalin-

ger i VIA’s kreditorafdeling. 

Der kan ændres i den betalingsfil, der danner grundlag for betaling af leverandø-

rer. Institutionsrevisor bemærker i den forbindelse, at der ved fejl i betalingsfilen er 

fare for, at en kreditormedarbejder kan foretage ændringer i betalingsfilen, uden at 

det opdages af debitorafdelingen. Styrelsen noterer, at VIA har opdateret forret-

ningsgangbeskrivelsen på området, således at der er implementeret en ny proces 

til at reducere risikoen. Institutionsrevisor vurderer, at den beskrevne proces redu-

cerer risikoen for fejl til et acceptabelt niveau.  

Styrelsen forudsætter, at VIA fortsat vil have fokus på området  

 

Ad Protokollat om forberedende revisionsarbejder 2018 afsnit 31-33 samt revisi-

onsprotokollatets afsnit 12-13 Funktionsadskillelse ved godkendelse af fakturaer 

VIA har tildelt rettigheder til relevante medarbejdere til både at varemodtage- og 

godkende fakturaer på samme indkøb ved en beløbsgrænse godkendt af budget-

ansvarlig. Der er derfor risiko for, at medarbejdere disponerer uhensigtsmæssigt i 

forhold til VIA’s indkøbspolitik. Institutionsrevisor har fået oplyst, at økonomi- og 

betalingssystemerne vil blive omlagt, således at der altid kræves to niveauer af 

godkendelser ved afholdelse af omkostninger, hvilket kræver en systemændring i 

INDFAK. VIA er i dialog med Moderniseringsstyrelsen om dette.  
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Styrelsen noterer, at institutionsrevisor vurderer, at der er udarbejdet en passende 

handlingsplan for området. 

1.3 Øvrige områder 

Internationale aktiviteter 

 

VIA UC International Limited ApS’ årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat 

Styrelsen har gennemgået årsrapport for 2018 med tilhørende revisionsprotokollat 

for VIA UC International Limited ApS, hvis aktivitet består i at gennemføre danske 

uddannelser i udlandet samt at etablere og videreudvikle andre samarbejder og 

forretningsaktiviteter inden for uddannelse, forskning, udvikling og innovation i ud-

landet.  

 

Styrelsen noterer, at årets resultat i 2018 var et underskud på 11.900 kr., sva-

rende til årets administrative omkostninger i selskabet, og at egenkapitalen ultimo 

2018 udgør 4.400 kr. Styrelsen bemærker desuden, at VIA i 2017 ligeledes ude-

lukkende havde administrative omkostninger i selskabet. Dette afspejlede, at sel-

skabet ikke havde uddannelsesaktivitet, idet udbud af uddannelse i Tanzania af-

ventede godkendelse i Tanzania.  

 Styrelsen skal bede VIA redegøre for, om VIA fortsat afventer godken-

delse af udbuddet i Tanzania, og for hvornår VIA forventer, at der kommer 

uddannelsesaktivitet i selskabet.  

 

Indregning og oplysning vedrørende aktiviteter i Kina jf. Revisionsprotokollatet for 

årsrapport 2018 afsnit 22-26  

Styrelsen noterer, at institutionsrevisor i VIA’s revisionsprotokollats afsnit 22-26, 

Indregning og oplysning vedrørende aktiviteter i Kina, bemærker, at der er usikker-

hed om, hvordan indregningen af aktiviteter for VIA International Education Con-

sultancy Limited præsenteres i VIA’s årsregnskab, samt at der er tvivl om, hvorvidt 

det er muligt at trække tilgodehavendet fra selskabet ud af Kina, uden at der sker 

beskatning af beløbet. Samlet er der derfor usikkerhed om tilgodehavendets 

værdi. Styrelsen noterer, at VIA har bedt PwC’s skatterådgivere assistere med at 

skabe klarhed herom.  

 

Institutionsrevisor bemærker desuden, at VIA ikke har et tilstrækkeligt grundlag for 

at oplyse om indtægter og omkostninger forbundet med indtægtsdækket virksom-

hed i udlandet. Institutionsrevisor bemærker, at VIA oplyser, at der vil blive arbej-

det for at have et grundlag for dette til brug for årsregnskabet 2019. 

 Styrelsen skal bede VIA redegøre for karakteren og omfanget af de aktivi-

teter, der foretages af VIA International Education Consultancy Limited. 

 Styrelsen skal bede VIA redegøre for status på arbejdet med at tilveje-

bringe grundlag for at oplyse om indtægter og omkostninger forbundet 

med indtægtsdækket virksomhed i Kina. 

 Styrelsen skal bede VIA redegøre for det økonomiske resultat for VIA In-

ternational Education Consultancy Limited for 2018. 
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Anvendelse af Frascati-midler / F&U-midler 

Styrelsen noterer, at der i årsrapporten er afrapporteret forbruget af Frascati-mid-

ler herunder eksempler på konkrete projekter. VIA oplyser, at der i 2018 er for-

brugt 81,8 mio. kr. Årets tilskud fra UFM var på 81,8 mio. kr.  

 

I henhold til vejledningen om årsrapport skal ledelsesberetningen indeholde en be-

skrivelse af institutionens anvendelse af midler til forsknings- og udviklingsaktivite-

ter inden for rammerne af Frascati-manualen, herunder evt. institutions- og sektor-

specifikke strategiske overvejelser omkring aktiviteterne samt eksempler på kon-

krete projekter.  

 

Styrelsen bemærker, at VIA’s ledelsesberetning ikke indeholder denne beskri-

velse. 

 Styrelsen skal bede VIA indsende en beskrivelse af VIA’s anvendelse af 

Frascati-midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter i 2018, herunder kon-

krete eksempler på projekter i 2018 samt eventuelle institutions- og sek-

torspecifikke strategiske overvejelser omkring aktiviteterne.  

 

UC-effektivisering 

VIA har redegjort for de projekter, som er igangsat i regi af UC Effektiviseringspro-
grammet og implementeret på VIA i 2018. 
 
VIA har redegjort for, at der i 2018 er realiseret projektet Samtalesystem. For VIA 
estimeres de realiserede nettogevinster fra projektet Samtalesystem på 196.000 
kr. i 2018. Styrelsen kvitterer for redegørelsen og har ikke yderligere bemærknin-
ger hertil.  

 

Indkøb 

Styrelsen har i Brev om årsrapport 2018 bedt uddannelsesinstitutionerne redegøre 

for praksis for indkøb, der er et væsentligt økonomisk område.  

 

Styrelsen kvitterer for VIA’s redegørelse for institutionens praksis for indkøb og har 

ikke yderligere at bemærke hertil.  

 

Finansiel strategi  

Styrelsen har i Brev om årsrapport 2018 bedt uddannelsesinstitutionerne indsende 

deres eventuelle finansielle strategi.  

 

Styrelsen kvitterer for modtagelsen af VIA’s finansielle strategi.  

2. Opfølgning på afrapportering af den strategiske rammekontrakt i årsrap-

port 2018 samt statusredegørelse.  

Styrelsen kvitterer for modtagelse af statusredegørelsen for den strategiske ram-

mekontrakt og den ajourførte handlingsplan. Styrelsen har gennemgået begge do-

kumenter sammen med konklusionerne i årsrapporten om udviklingen i de strate-

giske mål.  

 

Styrelsen bemærker, at afrapporteringen i årsrapporten og statusredegørelsen 

fremadrettet i højere grad bør indeholde ledelsens vurdering af progression i de 

enkelte mål.   
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Styrelsen noterer, at VIA samlet vurderer, at der er fremskridt i realiseringen af de 

mål, som er aftalt i den strategiske rammekontrakt. Styrelsen vurderer samlet set, 

at det fremsendte materiale dokumenterer institutionens arbejde med at realisere 

de aftalte strategiske mål, og at materialet udgør et dækkende grundlag for årets 

videre styringsdialog, herunder mødet mellem styrelsens direktion og institutio-

nens daglige ledelse, som afholdes på VIA senere i år. 

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse i e-mail af 20. maj 2019 oplyste institutio-

nerne om, at der fremadrettet vil blive anvendt median til at beskrive tidsforbruget 

blandt studerende. Det blev samtidig oplyst, at den fastlagte definition også vil 

blive anvendt i de strategiske rammekontrakter. Styrelsen oplyser i forlængelse 

heraf, at medianen for tidsforbruget blandt de studerende på VIA er opgjort til 39 

timer, som vil udgøre baseline for datakilden i den strategiske rammekontrakt 

 

Styrelsen vil efter afrapportering i 2019 sammen med institutionerne indsamle er-

faringer med form og indhold af afrapporteringen med henblik på eventuelle juste-

ringer af vejledningen. 

3. Tværgående fokusområde: planlagte undervisnings- og vejledningstimer 

De videregående uddannelsesinstitutioner skal tilrettelægge uddannelserne som 

heltidsstudier, der understøtter, at de studerende opnår det højest mulige lærings-

udbytte. Højt læringsudbytte indgår i alle de videregående uddannelsesinstitutio-

ners strategiske rammekontrakter for 2018-2021 og er således et område med 

igangværende indsatser. 

 

Antallet af planlagte undervisnings- og vejledningstimer er et væsentligt element i 

at tilrettelægge heltidsuddannelser.  

 

Screening af uddannelser med få planlagte undervisnings- og vejledningstimer 

Styrelsen har derfor fortsat den screening, der blev startet i 2017 for at identificere 

eventuelle bachelor- og kandidatuddannelser, hvor der tilbydes færre end hen-

holdsvis 5 og 3 undervisnings- og vejledningstimer pr. ECTS-point. 

 

Styrelsen har screenet for, men ikke identificeret uddannelser, hvor der tilbydes 

under 5 timers undervisning og vejledning pr. ECTS-point. 

 

Variationer i planlagte undervisnings- og vejledningstimer 

I lighed med i 2018 har styrelsen gennemført en gennemgang af variationer mel-

lem det gennemsnitlige antal planlagte undervisnings- og vejledningstimer på ho-

vedområderne og mellem professionshøjskolerne. Det er centralt, at professions-

højskolerne fortsat har fokus på at arbejde med uddannelsernes tilrettelæggelse i 

forhold til at understøtte, at de studerende opnår et højt læringsudbytte.  

 

Styrelsen følger antallet af planlagte undervisnings- og vejledningstimer, der tilby-

des de studerende, på de fem største uddannelser på professionshøjskolerne, og 

som er mere end én time lavere pr. ECTS-point end det gennemsnitlige niveau for 

uddannelsen på tværs af institutionerne. Screeningen fra sidste år er videreført 

med henblik på at skabe kontinuitet. Samtidig er uddannelsen til bygningskon-

struktør medtaget grundet størrelsen af bestanden.  
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Screeningen i 2019 identificerer seks udbud på VIA, hvoraf to er gengangere i for-

hold til styrelsens screening i 2018:  

 Landsgennemsnittet for læreruddannelsen er 8,4 timer pr. ECTS-point. 

VIA’s udbud af uddannelsen i Silkeborg er 7,4  

 Landsgennemsnittet for fysioterapeutuddannelsen er 10,4 timer pr. ECTS-

point. VIA’s udbud af uddannelsen i Holstebro er 9,4 

 

De øvrige fire udbud er:  

 VIA’s udbud af læreruddannelsen i Aarhus, 7,3 timer pr. ECTS-point 

 Landsgennemsnittet for bygningskonstruktøruddannelsen er 10,9 timer pr. 

ECTS-point. VIA’s udbud af uddannelsen på Campus Aarhus er 6,3 

 Landsgennemsnittet for socialrådgiveruddannelsen er 8,1 ECTS-point. 

VIA’s udbud af uddannelsen på Campus Holstebro er 6,9 

 Landsgennemsnittet for markedsføringsøkonomuddannelsen er 10,3 timer 

pr. ECTS- point. VIA’s udbud af uddannelsen i Horsens er på 9,2. 

 

Styrelsen modtog i forbindelse med opfølgningen på det tværgående fokusområde 

i 2018 en redegørelse fra VIA. Heri redegjorde VIA bl.a. for anvendelsen af studie-

aktivitetsmodel og henviste til iværksættelsen af en række udviklingsprogrammer 

med relevans for institutionens uddannelsestilrettelæggelse.  

 

Da screeningen i 2019 identificerer gengangere fra screeningen i 2018 samt fire 

øvrige udbud, anmoder styrelsen VIA om at redegøre for:  

 Hvilke overvejelser og justeringer udviklingen i niveauet af planlagte un-

dervisnings-og vejledningstimer giver anledning til for de udbud, der ligger 

under landsgennemsnittet, i forhold til at understøtte at de studerende stu-

derer på fuld tid og opnår højest mulige læringsudbytte. 

 

Drøftelse ved institutionsmødet i efteråret 2019 

På institutionsmødet i efteråret 2019 vil styrelsen lægge op til en tværgående drøf-

telse af, hvordan uddannelserne tilrettelægges som heltidsuddannelser, der un-

derstøtter et højt læringsudbytte hos de studerende. 

 

Drøftelsen vil tage udgangspunkt i den strategiske rammekontrakt samt data om 

timer, som professionshøjskolen har indberettet til ministeriets timetalsregister. 

Data er offentliggjort på Ministeriets hjemmeside på adressen: https://ufm.dk/ud-

dannelse/statistik-og-analyser/timetal/offentliggorelse-af-timetal.  

4. Tværgående fokusområde: Udvikling i energiforbrug 

De selvejende uddannelsesinstitutioner under UFM er omfattet af Energistyrelsens 

cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Ifølge cirkulæret skal 

hvert ministerområde reducere sit energiforbrug med 14 pct. i 2020 i forhold til 

2006. Dette skal ske ved at fremme energieffektiv adfærd og en energieffektiv drift 

og vedligeholdelse af de bygninger, som staten og institutionerne ejer og lejer.  

 

Styrelsen fører på den baggrund tilsyn med de selvejende institutioners energifor-

brug og understøtter målsætningen om, at UFM og tilhørende institutioner samlet 

set lever op til energisparemålsætningen.  

 

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/timetal/offentliggorelse-af-timetal
https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/timetal/offentliggorelse-af-timetal
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En opgørelse af institutionernes indberetninger til Energistyrelsens database viser, 

at det samlede energiforbrug for ministeriet med tilhørende institutioner er steget 

med 0,6 pct. i perioden 2006-2018. 

 

En oversigt over udviklingen i VIA’s samlede el-, vand-, og varmeforbrug findes i 

bilag 1. Bilaget indeholder ligeledes en oversigt over udviklingen fordelt på VIA’s 

enkelte adresser, samt udviklingen i areal, antal brugere og antal årsværk. 

 

Styrelsen bemærker, at det samlede varmeforbrug fra 2017 til 2018 er steget med 

5 pct. 

 

Styrelsen bemærker, at der for adressen Birk Centerpark 5 er et stort udsving i det 

indberettede varmeforbrug fra 2017 til 2018. Styrelsen skal bede VIA kvalitetssikre 

indberetningen for denne adresse. 

 

 Styrelsen beder, med udgangspunkt i ovenstående, VIA redegøre for stig-

ningen i institutionens samlede varmeforbrug i 2018. Styrelsen skal i til-

knytning hertil ligeledes bede VIA om kort at redegøre for, om kvalitetssik-

ringen af indberetningen for adressen Birk Centerpark 5 har givet anled-

ning til ændringer. 

 Styrelsen skal bede VIA vurdere, om udviklingen i det samlede energifor-

bruget svarer til det forventede, samt hvorvidt det giver anledning til sær-

lige overvejelser om institutionens energibesparende indsatser? 

 Styrelsen beder VIA redegøre for hvilke indsatser der er foretaget siden 

sidste indberetning med henblik på at nedbringe energiforbruget?   

5. Tværgående fokusområde: implementering af ISO27001 om informati-

onssikkerhed  

De selvejende institutioner er, i modsætning til de statslige institutioner, ikke for-

pligtet til at implementere ISO27001-standarden. Digitaliseringsstyrelsen vurderer 

dog, at kravene i persondataforordningen og øvrig håndtering af forretningskritisk 

data mest hensigtsmæssigt og effektivt imødekommes ved implementering af 

ISO27001-standarden. 

 

Styrelsen har på den baggrund i perioden 2015-2017 vejledt uddannelsesinstituti-

onerne om informationssikkerhed bl.a. med henvisning til at institutionen forholder 

sig til sin organisering i forhold til informationssikkerhed, f.eks. med implemente-

ring af ISO27001-standarden om informationssikkerhed, og generelt kan doku-

mentere arbejdet med informationssikkerhed.  

 

Rigsrevisionen har den 18. januar 2019 afgivet beretning nr. 08/18 til Statsreviso-

rerne om universiteternes beskyttelse af forskningsdata til Statsrevisionerne.1 For-

målet med undersøgelsen har været at undersøge, om universiteterne beskytter 

forskningsdata i tilstrækkelig grad. I beretningen konkluderer Rigsrevisionen, at de 

fem universiteter, som er omfattet af beretningen, ikke beskytter forskningsdata i 

tilstrækkelig grad mod ukendt it-udstyr og ukendte applikationer. 

 

                                                      
1 http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2019/82018/ 
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På den baggrund finder styrelsen anledning til at følge op på arbejdet med infor-

mationssikkerhed på alle de videregående uddannelsesinstitutioner.  

 

 Styrelsen vil bede VIA redegøre for en række spørgsmål i arbejdet med im-

plementering af ISO27001-standarden eller tilsvarende. Spørgsmålene 

fremgår af bilag 2. Spørgsmålene er baseret på det fællesstatslige tilsyns-

koncept med informationssikkerhed i staten. 

6. Videre proces 

Styrelsen ser frem til at modtage redegørelse for de anførte punkter senest mandag 

den 2. september 2019. Redegørelsen bedes fremsendt til styrelsen på e-mail til: 

institution.regnskab@ufm.dk med kopi til sjoh@ufm.dk og mbli@ufm.dk.  

 

Hvis I har spørgsmål til de enkelte afsnit i brevet, kan I rette henvendelse til følgende 

kontaktpersoner: 

 Økonomi, revision og indkøb: Fuldmægtig Sofie Midtgaard Johansen – tlf. 

7231 8380 og e-mail: sjoh@ufm.dk  

 Energi: Fuldmægtig Holger Matthias Gabel – tlf. 7231 8351 og e-mail: 

hog@ufm.dk 

 Øvrige henvendelser til VIA’s kontaktperson: Fuldmægtig Mikkel Bech Lien-

gaard – tlf. 7231 7801 og e-mail: mbli@ufm.dk  

 

Møde med styrelsens direktion 

Som en del af styringsdialogen afholdes et møde mellem den enkelte institution og 

styrelsen. Styrelsen vil på mødet være repræsenteret på direktionsniveau. Fokus 

for mødet er en strategisk dialog med øverste daglige ledelse. Der er aftalt møde 

den 29. november 2019 på VIA’s Campus Horsens.  

 

I vil blive kontaktet af Mikkel Bech Liengaard for at aftale dagsorden for mødet. 

Styrelsen vil gerne drøfte observationer fra bl.a. årsrapporten, statusredegørelse 

mm. og øvrige forhold, der er centrale for institutionens opgaveløsning og fortsatte 

arbejde med den strategiske rammekontrakt.  

 

Kopi af dette brev bedes sendt til institutionsrevisor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Nicolai Ebsen 

Kontorchef 

 

 

Kopi er sendt til Rigsrevisionen 

 

Bilag 1: Udvikling i energiforbrug 

Bilag 2: Informationssikkerhed 

mailto:institution.regnskab@ufm.dk
mailto:sjoh@ufm.dk
mailto:mbli@ufm.dk
mailto:sjoh@ufm.dk
mailto:hog@ufm.dk
mailto:mbli@ufm.dk


 

 

 

Pia West Christensen 
Regnskabschef  

Økonomi 
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T: 87551115 
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Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriet 
Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte 
Institutionsøkonomi 
Bredgade 43 
1260 København K 

 

Att.: kontorchef Nicolai Ebsen 
 
institution@regnskab@ufm.dk 
cc. mbli@ufm.dk; sjoh@ufm.dk   
 
 

Ref. nr. 19/014900-03: Opfølgning på årsrapport 
2018 samt tværgående fokusområder 

 
Med henvisning til Styrelsens skrivelse af den 3. juli 2019 samt aftale 
med fuldmægtig Mikkel Bech Liengaard redegør vi hermed for føl-
gende: 
 
1. Opfølgning på årsrapporten 
 
1.2 Opfølgning på revisionen 
 
Revisionsprotokollatet for årsrapport 2018 afsnit 6-9 Moms 
VIA er enige med Styrelsen i, at der i et samarbejde med institutionsre-
visor pågår dialog vedrørende sagen. 
 
Protokollat om forberedende revisionsarbejder 2018 afsnit 15-17 
samt Revisionsprotokollatet for årsrapport 2018 afsnit 15-16 Chef-
lønspuljen 
VIA tager Styrelsens bemærkning til efterretning. 
 
Revisionsprotokollat for årsrapport 2018 afsnit 19-21 Høje timeban-
ker i forhold til merarbejde og overarbejde 
VIAs ledelse har fortsat fokus på at nedbringe de høje timebanker og 
institutionsrevisor vil fortsat følge op på resultaterne af dette fokus. 
 
Protokollat om forberedende revisionsarbejder 2018 afsnit 28-30 
samt revisionsprotokollat for årsrapport 2018 afsnit 10-11 Godken-
delse af kreditorbetalinger i VIAs kreditorafdeling 
Styrelsens bemærkning er taget til efterretning, arbejdet fortsætter og 
indgår i den forestående revidering af bemyndigelser i VIA. 
 
Protokollat om forberedende revisionsarbejder 2018 afsnit 31-33 
samt revisionsprotokollats afsnit 12-13 Funktionsadskillelse ved god-
kendelse af fakturaer 
Styrelsens bemærkning er taget til efterretning, arbejdet fortsætter i 
dialog med Moderniseringsstyrelsen. 
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1.3 Øvrige områder 
 
Internationale aktiviteter 
Som oplyst har VIA UC International Limited ApS de seneste år udeluk-
kende haft administrative omkostninger i selskabet.  
 
VIA afventer ikke længere godkendelse af udbuddet fra myndighe-
derne i Tanzania. VIAs partner i Tanzania skiftede ledelse i 2016, og det 
har siden vist sig, at den nye ledelse ikke ønsker at gå videre med ud-
buddet. Vi har således ikke længere fokus på at etablere uddannelses-
aktiviteter i Tanzania. 
 
VIA er i gang med at undersøge det fremtidige behov for et selskab. 
 
Indregning og oplysning vedrørende aktiviteter i Kina jf. Revisionspro-
tokollatet for årsrapport 2018 afsnit 22-26 
Som institutionsrevisor bemærker, så har VIA jf. revisionsprotokollatets 
punkt 25 konstateret, at vi ikke har haft et tilstrækkeligt egnet grund-
lag til at oplyse om indtægter og omkostninger ved indtægtsdækket 
virksomhed i udlandet. Vi er i gang med at udarbejde et grundlag, såle-
des at vi vil kunne oplyse dette i årsrapporten for 2019. 
 
I forhold til vore aktiviteter i Kina, så har vi indledt et samarbejde med 
PwC’s skatterådgivere, som assisterer VIA med at skabe klarhed om-
kring aktiviteter og herunder hvorledes indregningen af såvel indtæg-
ter som omkostninger skal præsenteres i VIAs årsrapport.  
 
Selskabet i Kina hedder Wei Ya Er (Chengdu) Education Consultancy 
Company og ikke VIA International Education Consultancy Limited.  
Der er således byttet rundt på navnene, der er anført i revisionsproto-
kollatet. VIA International Education Consultancy Limited ejer dog Wei 
Ya Er (Chengdu) Education Consultancy Company 100%. 
 
Wei Ya Er (Chengdu) Education Consultancy Company har i 2018 gen-
nemført en række IDV-aktiviteter, som løbende er indtægtsført i VIAs 
ordinære regnskab. Det er ikke muligt at udarbejde en præcis redegø-
relse for det økonomiske resultat. 
  
VIA har siden aflæggelsen af årsrapport og revisionsprotokollat i sam-
arbejde med PwC gennemgået VIAs aktiviteter i Kina med særlig fokus 
på økonomisk bæredygtighed og med henblik på fremadrettet etable-
ring af administrative forretningsgange. Undersøgelsen har dog vist, at 
VIA trods stigende omsætning ikke vil være i stand til at etablere en 
forretningsmodel, der giver det nødvendige overskud. På den baggrund 
har VIAs direktion besluttet at udfase VIAs IDV-aktiviteter i Kina. Ud-
fasning er igangsat.  
 
Anvendelse af Frascati-midler/F&U Midler 
VIA skal hermed supplere afrapporteringen af forbruget af Frascati-
midlerne med følgende overordnede beskrivelse af projekter der er 
gennemført i 2018. 
 
I 2018 har forsknings- og udviklingsaktiviteterne i VIA fortsat været fo-
kuseret inden for fire strategisk prioriterede områder. Kvalitetssikring 
af forsknings- og udviklingsaktiviteterne foregår inden for rammerne af 
Frascati-manualen, Den danske kodeks for integritet i forskning samt 
forvaltningsloven. VIA arbejder fortsat systematisk med interne kvali-
tetssikringssystemer, som sikrer høj faglig kvalitet. I tråd med VIAs 
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overordnede strategi har der i 2018 været fokus på at sikre et tæt sam-
arbejde med private og offentlige partnere. Forskningsprogrammerne 
er forankret i relevante faglige miljøer med henblik på at støtte viden-
kredsløbet mellem uddannelse, forskning og praksis. 
 
På det pædagogiske- og socialfaglige område har der været fokus på 
at videreudvikle og styrke eksisterende forskningsmiljøer i tæt samar-
bejde med andre forskningsinstitutioner og aftagermiljøer. Inden for 
dagtilbudsområdet er der igangsat sammenfinansierede ph.d.-stipen-
dier med Aarhus Universitet og Roskilde Universitet. Tilsvarende er VIA 
en del af to store nationale forsknings- og udviklingsprojekter omkring 
leg i dagtilbud i samarbejde med andre professionshøjskoler og univer-
siteter; henholdsvis Playful Learning og Legekunst. På skole- og lærer-
uddannelsesområdet er der skabt en række forskningsprojekter om-
kring STEM-fagene i samarbejde med universiteter, sektorforsknings-
institutioner og kommuner. På det sociale område er der investeret i 
Det nationale center for Udsatte Børn og Unge (NUBU). 
 
På sundhedsområdet har der i 2018 fortsat været arbejdet målrettet 
med at etablere og konsolidere et trepartssamarbejde mellem Region 
Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA, hvor målet er at styrke den fæl-
les indsats i forhold til forskning, uddannelse og praksis. Der har i løbet 
af 2018 været arbejdet intensivt med at formulere hvidbøger og ned-
sætte forskningsgrupper på tværs af de respektive organisationer in-
den for to forskningsområder: mennesker med rehabiliteringsbehov og 
sygdomme og skader i hjernen. Ligeledes er der blevet arbejdet med at 
styrke samarbejdet omkring rehabilitering i Center for praksisnær re-
habiliteringsforskning i samarbejde med Aarhus Kommune, Region 
Midtjylland, Aarhus Universitet, VIA og Marselisborg Centret. Endelig 
har det været et prioriteret fokusområde at etablere flere internatio-
nale forskningssamarbejder i 2018.  
 
På efter- og videreuddannelsesområdet har midlerne været brugt til 
forskningsområder, som er særlig relevante for efter- og videreuddan-
nelse, herunder ledelse og organisationsudvikling, voksenpædagogik, 
erhvervsskoleområdet og digitalisering. Derudover har midlerne været 
brugt til medfinansiering af en række ph.d. stipendier, som er relevante 
for praksisområder på professionshøjskolernes efter- og videreuddan-
nelse, bl.a. karrierelæring og vejledning, sammenhængende patientfor-
løb og brug af evidensprogrammer på det socialpædagogiske område. 
 
På det erhvervsfaglige område har man i 2018 fortsat arbejdet med 
den strategiske indsats inden for forskning og udvikling med et center 
for Byggeri, Energi og Miljø, et center for Design og Business samt et 
program for professions- og entreprenørskabsdidaktik. Derudover har 
der i 2018 været fokus på at styrke internationale forskningssamarbej-
der samt deltagelse i store forsknings- og udviklingsprojekter. Det fler-
årige Interreg Baltic Sea Region projekt ”SnowMan” er eksempelvis for-
ankret med projektledelsen placeret i VIA. Konsortiet tæller 5 nationer 
og har et samlet budget på ca. 15,5 mio. kr. Endelig har det erhvervs-
faglige område i VIA prioriteret en fortsat kapacitetsopbygning af 
forsknings-og udviklingskompetencer. 
 
UC-effektivisering 
VIA har ikke yderligere bemærkninger. 
 
Indkøb 
VIA har ikke yderligere bemærkninger. 
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Finansiel strategi 
VIA har ikke yderligere bemærkninger. 
 
2. Opfølgning på afrapportering af den strategiske rammekontrakt i 
årsrapport 2018 samt statusredegørelse 
 
VIA tager til efterretning, at afrapporteringen i årsrapporten og status-
redegørelsen fremadrettet i højere grad bør indeholde ledelsens vurde-
ring af progression i de enkelte mål. 
 
3. Tværgående fokusområde: planlagte undervisnings- og vejled-
ningstimer 
 
I vedlagte bilag redegøres for hvilke overvejelser og justeringer udvik-
lingen i niveauet af undervisnings- og vejledningstimer giver anledning 
til for de udbud, der ligger under landsgennemsnit.  
 
Der redegøres i bilaget for følgende uddannelser: 
 
– Læreruddannelsen Silkeborg 
– Læreruddannelsen Aarhus 
– Socialrådgiveruddannelsen Holstebro 
– Fysioterapeutuddannelsen Holstebro 
– Bygningskonstruktøruddannelsen Aarhus 
– Markedsføringsøkonomiuddannelsen 
 
4. Tværgående fokusområde: Udvikling i energiforbrug 
 
VIA har gennemgået den fremsendte opgørelse over udviklingen i 
energiforbrug for årene 2006 – 2018. 
 
Det skal indledningsvis bemærkes, at VIA samlet set opfylder bekendt-
gørelsens krav om energireduktioner i perioden 2006 – 2020, og vi an-
ser vores arbejde med at reducere energiforbruget som værende suc-
cesfuldt. Vi vil imidlertid fortsætte dette arbejde.  
 
Vi er løbende i gang med investeringer i solceller, således at vores 
strømforbrug løbende vil falde. Vi arbejder ligeledes med udskiftning af 
gamle vinduer til nye energibesparende vinduer, men da dette rent 
regnskabsmæssigt ikke er en investering, men en løbende driftsudgift, 
er det svært at afsætte mange midler til dette, når der samtidig pålæg-
ges os besparelser. Endvidere arbejdes der med kompetenceudvikling 
af de teknikere, som skal styre og servicere bygningernes tekniske an-
læg. 
 
Den væsentligste forklaring på hvorfor varmeforbruget er steget fra 
2016 til 2018, er udviklingen i varmeforbruget på Birk Centerpark i 
Herning. Dette skyldes, at bygningerne opvarmes gennem ventilations-
anlægget, og vi har dels renoveret ventilationsanlægget i den ene byg-
ning samt monteret nyt ventilationsanlæg i en anden bygning. Stude-
rende og medarbejdere på denne adresse oplever nu, at varmen er pas-
sende. Endelig skal det bemærkes, at der også er en hel del adresser, 
hvor varmeforbruget er faldet. 
 
Tallene for Campus Herning, Birk Centerpark, er kvalitetsmæssigt i or-
den. Men når der er større variationer i forbruget skyldes det, at der er 
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tale om gamle bygninger, som vi løbende renoverer. Der er således ikke 
ventilation i nogen af de fem bygninger, og for at opfylde statens krav 
om indeklima vil vi løbende montere ventilationsanlæg i disse bygnin-
ger. Dette vil dog medføre øgede udgifter til både el og varme, da ven-
tilationsanlæg kræver strøm, men samtidig medfører bedre varmesty-
ring. Der er således her en modsætning mellem statens krav til energi-
besparelser og de krav som Arbejdstilsynet stiller til indeklimaet. Vi har 
nu monteret ventilation i to af de fem bygninger, men da vi mangler tre 
bygninger, vil vi i fremtiden komme til at opleve en stigning i både el- 
og varmeforbruget på denne adresse. 
 
Vi vil følge op på rigtigheden af oplysninger om antal brugere og års-
værk i bilaget. 
 
5. Tværgående fokusområde: Implementering af ISO27001 om infor-
mationssikkerhed 
 
Bilag med besvarelse af spørgsmål omkring arbejdet med implemente-
ringen er vedlagt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Pia West Christensen 
Regnskabschef 
 
 
-/ Kopi sendt til PWC 
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Opfølgning på VIAs årsrapport 2018 

VIA har høje ambitioner for alle studerende. Hver studerende skal uanset egne forudsætninger udfordres i 
tilstrækkelig grad, så han/hun motiveres til at udnytte egne talenter og kompetencer bedst muligt. Ambiti-
onen er, at de krav, der stilles i uddannelsernes curriculum, herunder også i praktikken, skal understøtte en 
studieintensitet svarende til minimum fuld tid (1650 timer om året), samt at de studerendes vurdering af 
læringsudbyttet forbedres for de uddannelser som ligger lavest i vurderingen i Uddannelseszoom. 
 
I VIA arbejdes der fortsat med anvendelse af studieaktivitetsmodellen som afsæt for forventningsafstem-
ning med de studerende om uddannelsen som fuldtidsstudium, herunder forventninger til de studerendes 
studieintensitet både kvalitativt og kvantitativt. 
 
Alle VIAs uddannelser følger løbende de studerendes læringsudbytte og kvaliteten af uddannelsen via sy-
stematiske undervisningsevalueringer, kvalitetsafrapporteringer, dimittend- og aftagerundersøgelser. 
 
Flere af de uddannelser, som ligger under landsgennemsnittet på undervisnings- og vejledningstimer viser 
gode resultater på både studieintensitet, bedømmelser og dimittenders beskæftigelse. Antallet af under-
visnings- og vejledningstimer er således baseret på ledelsesmæssige og didaktiske overvejelser om, hvor-
dan man bedst opnår læringsudbyttet inden for de givne økonomiske rammer. 
 
Tabellen viser resultaterne fra de seneste kvalitetsnøgletal for de aktuelle uddannelser 

Uddannelse Studieintensitet 
2018 

Bedømmelse 
Bachelorprojekt 
forår 2019 

Beskæftigelse  
Dimittender 2015 
Uddannelsesniveau 

Maksimal mulig gen-
nemførelse (senest 
færdiggjorte årgang) 

Læreruddannelsen Silkeborg 32 7,69 94,6 % 62,9% 

Læreruddannelsen Århus 33 9,26 69,6% 

Socialrådgiveruddannelsen Holstebro 35 10,35 96,0 % 69,9% 

Fysioterapeutuddannelsen Holstebro 40 10,38 93,6 % 77,8% 

Bygningskonstruktøruddannelsen Århus 42 7,23 88,5 % 75,9% 

Markedsføringsøkonomuddannelsen 29 7,00 57,0 % 79,4% 

 
 
Udover arbejdet med tilrettelæggelsen af undervisningen er VIA i gang med en analyse omkring planlæg-
ning og administration af undervisernes arbejdstid og -vilkår, med udgangspunkt i Danske Professionshøj-
skolers princippapir. I opfølgningen på analysen vil VIA på tværs af alle uddannelser se nærmere på, om 
ændret tilrettelæggelse af undervisernes arbejdstid kan skabe rum for flere undervisnings- og vejlednings-
timer. 
 
I forbindelse med opfølgning på årsrapporten er det fremkommet, at der fortsat er udfordringer med vali-
diteten af de indrapporterede data. Konkret har det vist sig, at ikke alle timer er indrapporteret i timetals-
systemet. På den baggrund vil VIA i den kommende tid revurdere processen for indberetning med henblik 
på at sikre et retvisende billede. 
 

Dato: 9. september 2019  

Ref.: BAQ  
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Herunder følger konkrete overvejelser og tiltag vedrørende de enkelte uddannelsers tilrettelæggelse af 
undervisningen. 

– På læreruddannelsen i Silkeborg og i Århus er undervisningstimetallet er blevet øget i 2019, og der er 
desuden tilknyttet studieassistenter til de enkelte hold som supplement til undervisningen for at støtte 
de studerendes selvstændige studier.  

I forlængelse af evalueringen af læreruddannelsen er der igangsat følgende strategiske indsatser (1.Le-
delse tættere på, 2. Åbne døre og kollegial refleksion, 3. Formativ evaluering og 4. Flerhed af moduler, 
som afsluttes samlet). Desuden er der igangsat et større strategisk arbejde med ”Læreruddannelsen 
som udviklingslaboratorium for god undervisning og uddannelse” og ”Professionalisering af studiegrup-
per”. Formålet med de strategiske indsatser er at udvikle en mere ambitiøs studiekultur, der styrker de 
studerendes studieintensitet og læringsudbytte, og der arbejdes systematisk med ledelsesopfølgning på 
indsatserne. 

– På Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro er gennemsnittet af undervisnings- og vejledningstimer kon-
sekvens af, at uddannelsen vægter undervisning på små hold, at bruge underviserressourcer på syste-
matisk tilbagemelding og feedback til de studerende, makkerskabsundervisning, hvor 2 eller flere under-
visere underviser samtidigt samt andre undervisnings- og læringsaktiviteter, herunder systematiks prak-
sisinddragelse. 

Der er således foretaget ledelsesmæssige prioriteringer inden for den givne ramme med henblik på, at 
øge læringsudbyttet og studieintensiteten hos de studerende. Det er ikke muligt med de nuværende 
ressourcer dels at iværksætte ovenstående initiativer og samtidig øge antallet af undervisningstimer. 
Under forudsætning af, at der kan tilføres flere ressourcer til uddannelsen er ønsket at supplere de 
igangværende initiativer med et øget antal undervisningstimer med det sigte at øge fastholdelsen til 
80%+.  

Ift. udbuddet i Århus er ønsket at ændrer holdstørrelserne fra 140 til mindre hold for at øge studieinten-
siteten, læringsudbyttet og fastholdelsen. Skal dette realiseres inden for den nuværende ramme, vil det 
få betydning for undervisningstimetallet i nedadgående retning 

-På Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro har man udviklet et særligt praksissamarbejde med tæt bor-
gerkontakt for at give de studerende mulighed for at arbejde med teorier og metoder i praksisnære set-
tings. 

Undervisningsformen betegnes som ”Det tredje læringsrum”, hvor de studerende øver sig på almindelige 
borgere med rigtige og autentiske problemstillinger. Dette er en didaktisk tænkning, der styrker de stu-
derende ansvarlighed og selvstændighed mht. til eget studie. Undervisningsformen er baseret på tydelig 
rammesætning mellem vejleder, underviser og den studerende. 

Modellen styrker de studerendes studieintensitet, som ligger på et højt niveau. Uddannelsen skemalæg-
ger timer til studieforberedelse og efterbearbejdning studerende imellem, hvilket styrker læringsfælles-
skabet og fastholdelsen på studiet. Der er således generelt gode resultater i forhold til de kvalitetspara-
metre, der måles på i VIA i forhold til læringsudbytte, fastholdelse og beskæftigelse. Didaktikken med 
Det tredje læringsrum har kunnet fastholde kvalitet og studieintensitet på uddannelsen på trods af en 
nødvendig reduktion i konfrontationstimer på baggrund af besparelser.  

– På Bygningskonstruktøruddannelsen i Århus har man valgt problembaseret undervisning som pædago-
gisk grundmodel. Der arbejdes med forskellige projekter hvert studieår sideløbende med undervisning 
og vejledning. Det første år arbejder de studerende fx gruppevis med projektering af et parcelhus. Un-
dervisningsformen styrker de studerendes læringsfællesskaber og studiekompetencer. 

Uddannelsen har desuden implementeret portfolio som gennemgående redskab med henblik på at 
styrke de studerendes refleksion over egen læring. Projektarbejdet med realistiske cases får studiein-
tensiteten til at stige og har desuden positiv betydning for fastholdelse af de studerende. Tilrettelæggel-
sen af undervisningstimer – og herunder antallet af undervisnings- og vejledningstimer - er således et 
bevidst didaktisk valg. 

Bygningskonstruktøruddannelsen har desuden prioriteret at have internationale hold mhp. at skabe et 
internationalt studiemiljø, som forbereder de studerende til erhvervslivet. De internationale hold er gene-
relt mindre end de danske hold og er derfor mere ressourcekrævende. 
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– På markedsføringsøkonomuddannelsen arbejder man med øget anvendelse af studiegrupper, herunder 
facilitering af teamprocesser. Der arbejdes målrettet med at styrke de studerendes studiekompetence 
med henblik på at øge ansvar for eget læringsudbytte. 

De studerende tilbydes undervisning i basale it-redskaber gennem et samarbejde med Google. Disse ti-
mer har ikke været skemalagt og indgår således ikke i registreringen af undervisnings- og arbejdstimer, 
idet de gennemføres af eksterne udbydere. 

Med henblik på at øge studieintensiteten arbejder uddannelsen målrettet med udvikling af nye undervis-
ningsformater – herunder anvendelsen af flere digitale læringsmidler. Sideløbende arbejdes der med en 
øget relation til praksis i form af fx heldagsarrangementer for de studerende i samarbejde med virksom-
heder, ligesom der fortsat arbejdes med semestercases, -projekter mv. i tæt samarbejde med praksis. 



 

Notat 
 
 

 
University College Aarhus (VIA) 
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Dette bilag indeholder en række spørgsmål ifm. arbejdet med implementering af 
ISO27001-standarden eller tilsvarende. 

 
De videregående uddannelsesinstitutioner bedes kort redegøre for, hvorvidt ele- 
menterne i skemaet er indarbejdet i institutionens arbejde med informationssikker- 
hed. Spørgsmålene gennemgår på et overordnet niveau centrale punkter, der skal 
gennemløbes, etableres og dokumenteres i arbejdet med at implementere 
ISO27001. 

 
Spørgsmålene vurderes relevante uanset institutionens ramme for arbejdet med 
informationssikkerhed. Hvis det enkelte element ikke indgår, bedes I redegøre for, 
hvordan emnet er håndteret på anden vis, eller hvornår det vil ske. 

Styrelsen for Institutioner og 
Uddannelsesstøtte 
Institutionsøkonomi 

 
Bredgade 43 
1260 København K 
Tel. 7231 7800 

 
www.ufm.dk 

 
CVR-nr. 3404 2012 

 
Ref.-nr. 
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JA 
 

NEJ 
Hvis 'NEJ' redegøres for, hvordan 
emnet er håndteret på anden vis, 

eller hvornår det vil ske 

1. Ledelsens styring af informationssikkerhed    

A. Er den organisatoriske styring af informationssikker- 
heden herunder placering af roller, ansvar og beføjelser 
beskrevet? 

Ja   (DPO, IS-konsulent, operativ ansvarlig – is-
udvalg) 

B. Er beskrivelsen af den organisatoriske styring og 
tilhørende planer for ledelsens sikkerhedsaktiviteter 
godkendt i det forløbne år? 

Ja  IS-udvalget har mødtes i starten af 2018 

    

2. Politik for informationssikkerhed    

A. Er der formuleret en overordnet politik for informati- 
onssikkerheden, der er rammesættende for organisatio- 
nens behandling af informationer og informationssyste- 
mer? 

ja   

B. Er politikken ledelsesgodkendt i det forløbne år? Ja   Ja i marts 2018 

    

3. Risikovurdering    

A. Foreligger der en overordnet risikovurdering af de 
kritiske forretningsområder i relation til informationssik- 
kerhed og den understøttende it? 

Ja  Der foreligger en overordnet fra 2018  

B. Er risikovurderingen ledelsesgodkendt i det forløbne 
år? 

Ja   
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JA 

 
NEJ 

Hvis 'NEJ' redegøres for, hvordan 
emnet er håndteret på anden vis, 

eller hvornår det vil ske 

4. Til- og fravalg    

A. Er der udarbejdet et beslutningsdokument (SoA- 
dokument) , som dokumenterer til- og fravalg af sikker- 
hedskontrollerne i ISO27001 anneks A (ISO27002)? 

JA   

B. Er dokumentet ledelsesgodkendt i det forløbne år? Ja   

    

5. Leverandørstyring    

A. Er de opstillede anbefalinger i rapporten ”Styrkelse af 
sikkerheden i statens outsourcede it-drift” indarbejdet i 
leverandørstyringen? 

 Nej  Der er pågår pt en proces omkring 
arkitekturstyring og indkøb af IT-systemer, i 
den proces vil anbefalinger indgå. Praksis 
har indtil nu været varierende og VIA 
arbejder pt. på at formalisere en række 
forhold omkring it-indkøb 

    

6. Hændelseshåndtering    

A. Er der formuleret procedurer for hændelseshåndte- 
ring? 

Ja    

B. Har der i det forløbne år været væsentlige hændelser, 
der har givet anledning til sikkerhedsmæssige initiativer? 

Ja   Fx ifbm med brud, har DPO påpeget forhold 
som har afstedkommet at den dataansvarlige 
har iværksat initiativer.  
 

    

7. Beredskabsplanlægning    

A. Er der udarbejdet beredskabsplan(er) til retablering af 
kritiske forretningsområder herunder kommunikation og it- 
drift i forhold til leverandører? 

Delvist  Der er udarbejdet beredskabsplaner for egen 
drift. Der er ikke udarbejdet specifikke 
planer for leverandørsamarbejde. 
Der er udarbejdet en beredskabsplan for 
kommunikation ifbm. Alvorlige databrud. 
 

B. Er planen testet og ledelsesgodkendt i det forløbne 
år? 

Ja    

    

8. Uddannelse og oplysning    

A. Er der gennemført aktiviteter i det forløbne år, der 
eksempelvis fremmer medarbejdernes forståelse for 
informationssikkerheden? 

Ja  Publikation: hvad du som underviser skal 
vide om persondata 
Film om: it-sikkerhed, persondata og 
forskning i en VIA kontekst. Udmeldinger 
via ledelseskæde.  

    

9. Evaluering og opfølgning    

A. Evaluering og opfølgning skal sikre, at ledelsens mål 
for informationssikkerheden i organisationen bliver opfyldt 
efter hensigten. Foreligger der dokumentation for ledel- 
sens beslutning om korrigerende handlinger på baggrund 
af de indsamlede resultater og erfaringer? 

Ja - 
delvist 

 Der blev lavet et risikobillede i 2017 som 
der er arbejdet med i løbet af 2018. 

    

10. Planer for sikkerhedsaktiviteter    

A. Er der plan(er) for sikkerhedsaktiviteter og evt. årshjul 
for tilbagevendende aktiviteter, fx opfølgning, evaluering 
og forbedring af kontroller, risikovurdering, politikker og 
procedurer? 

Ja  Er under etablering. Der er lavet en første 
version af et årshjul (27001). Fx er der en 
praksis for controller ift. 
databehandleraftaler og revisionsaftaler, 
adgangsstyring og slette procedurer.  
 
 

B. Er planer for sikkerhedsaktiviteter ledelsesgodkendt? Ja    

11. Evt. supplerende bemærkninger    
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