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Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden (5 min)/PS

2

2.

Undertegning af det godkendte referat af bestyrelsesmøde
den 27. marts 2019 (5 min)/PS

2

3.

Præsentation af digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn (30
min)/BJGR

3

4.

Temadrøftelse: De studerendes trivsel (60 min)

3

5.

Rundvisning på Campus Silkeborg (45 min)

5

6.

Budgetprognose - 1. kvartal 2019 (20 min)/KIBU/HM/LOUG

5
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7.

Tidsplan for budget 2020 og drøftelse af strategiske
satsninger i 2020 (20 min)/KIBU

8

8.

Revidering af årshjul for økonomiopfølgning - overgang til
tertial opfølgning fra 2020 (5 min)/KIBU

9

9.

Optagelse af lån med pant i Aarhus C (5 min)/KIBU

10

10. Mødeplan for 2020 (5 min)/PS
11.

11

Opfølgning på evaluering af læreruddannelsen (10
min)/LOUG

12. Status vedr. VIAs nye organisering fra 2019 (10 min)/HM

12
12

13.

Orientering om øget dimensionering af
sygeplejerskeuddannelsen (10 min)/PS

12

14.

Skriftlig orientering om status på finansiel politik og
realkreditbelåning i Nykredit

13

Skriftlig orientering om afrapportering af rektors
resultatlønskontrakt 2018 og indgåelse af rektors
15.
resultatlønskontrakt 2019, samt status vedr. OK18
administrationsgrundlaget.

14

16.

Skriftlig orientering om det seneste møde i
forretningsudvalget

17. Eventuelt

15
15

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

journalnr
U0002-7-4-3-19

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.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen godkender dagsordenen.
Beslutning
Dagsorden blev godkendt.
Noemi Katznelson, som havde afbud til mødet, havde anmodet om, at
drøftelsen under punkt 4 lydoptages, og bestyrelsen imødekom ønsket.

Punkt 2 - Undertegning af det godkendte referat af
bestyrelsesmøde den 27. marts 2019 (5 min)/PS
Sagsansvarlig

journalnr

Peter Sørensen

U0002-7-4-2-19

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 underskriver det godkendte referat.
Beslutning
Referatet blev godkendt og undertegnet.

Punkt 3 - Præsentation af digitaliseringsdirektør
Bjarne Grøn (30 min)/BJGR
Sagsansvarlig
Bjarne Grøn

journalnr
U0002-7-4-3-19

Sagsfremstilling
Digitaliseringsdirektør Bjarne Grøn præsenterer sig selv og de foreløbige
overvejelser og observationer om den digitale satsning i VIA.
Det indstilles, at
Bestyrelsen byder Bjarne Grøn velkommen.
Beslutning
Bjarne Grøn holdt et oplæg, hvor han redegjorde for sine observationer
og input fra dialogmøder, vision og målsætninger for
digitaliseringssatsningen samt den digitale governance-model. Oplægget
er lagt ind i Prepare.
Bestyrelsen drøftede herefter sagen og interesserede sig for, hvordan
ledelsen vil arbejde med at udvikle organisationen på de forskellige
niveauer.
Det blev foreslået, at bestyrelsen på et senere tidspunkt får en
uddybende temadrøftelse om digitaliseringssatsningen.
Peter Sørensen konkluderede, at bestyrelsen er meget optaget af
digitaliseringssatsningen, og at bestyrelsen på et senere tidspunkt skal
have en temadrøftelse herom. Direktionen blev bedt om at vende tilbage
til bestyrelsen med et forslag til tidspunkt for denne temadrøftelse.

Punkt 4 - Temadrøftelse: De studerendes trivsel (60
min)
Sagsansvarlig
Louise Gade

journalnr
U0002-7-4-3-19

Sagsfremstilling
Bestyrelsen har i flere omgange i 2018 drøftet emner, der relaterer sig til
de studerendes trivsel, senest i december 2018 i forbindelse med en
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drøftelse af Studenterrådets arbejde. I den forbindelse aftalte
bestyrelsen at indarbejde en temadrøftelse af dette tema i årshjulet for
2019, og konkret blev det senere aftalt at drøfte temaet den 28. maj
2019.
Processen for drøftelsen er:
 15 min: Bestyrelsesmedlem Noemi Katznelson holder et oplæg
om nye samfundstendenser om flere sårbare studerende på vej
under overskriften ”ny udsathed”. Oplægget tager afsæt i nogle
observationer om, at udsathed og sårbarhed er i vækst blandt
unge i dag og i stigende grad er noget, der også rammer helt
’almindelige’ unge og dermed også uddannelsessystemet bredt
set. Det stiller krav til uddannelserne om at skulle forholde sig til
dette ændrede vilkår.
 10 min: Annemette Glyngø, leder af enheden Studieliv holder et
oplæg med fokus på data fra undersøgelserne
Uddannelseszoom og Læringsbarometer fra efteråret 2018, der
har med de studerendes trivsel at gøre.
 10 min: De studerendes repræsentanter i bestyrelsen kommer
med et oplæg om deres oplevelser, der tager udgangspunkt i
egne og andre studerendes observationer. De Studerende har
forberedt deres indlæg sammen med Studenterrådet i VIA, hvor
ni studerende har bidraget til forberedelsen.
 25 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?”
Bestyrelsens drøftelse skal tage afsæt i de forskellige oplæg, der belyser
temaet "de studerendes trivsel" fra de forskellige vinkler.
Som bilag vedlægges:
 En oversigt over resultaterne fra undersøgelsen
Uddannelseszoom og Læringsbarometer
 Et notat med oversigt over SPS-tilskud (specialpædagogisk
støtte) for årene 2016-2018, notatet indeholder også refleksioner
og observationer over særligt markante variationer mellem
campusserne
Under punktet deltager Annemette Glyngø, leder af enheden Studieliv
(som er en del af afdelingen Kommunikation, studieliv og
internationalisering) og Studenterkoordinator Amaya Bøgeskov
Echeverria.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen drøfter temaet med afsæt i de formulerede
spørgsmål.
Beslutning
Annemette Glyngø, leder af enheden Studieliv, holdt et oplæg med fokus
på data fra undersøgelserne Uddannelseszoom og Læringsbarometer.
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Mike Bødker Musial holdt et oplæg om, der tog udgangspunkt i egne og
andre studerendes observationer.
Begge præsentationer er lagt ind i Prepare.
Bestyrelsen drøftede sagen, og der faldt en række bemærkninger:
- Der er behov for at se på sammenhæng mellem de studerendes
trivsel og frafaldsmønstre
- Der er behov for at fokusere på og yderligere at understøtte
overgangen til job og at gøre de studerende arbejdsparate
- Der skal også være fokus på VIAs tilgang til screening for både
ordblindhed og talblindhed
- Man bør interessere sig for trivslen på uddannelsesstationerne
- VIAs resultater fra undersøgelserne, Uddannelseszoom og
Læringsbarometer, er overvejende positive
- Det er væsentligt at drøfte undervisernes rolle
- Det er vigtigt, at man i udgangspunktet ser de studerende som en
ressource – og at der er et potentiale til at involvere de studerende
endnu mere, både i selve uddannelsen (peer-to-peer-undervisning)
og i brobygningsaktiviteter fra ungdomsuddannelser til VIA
Peter Sørensen konkluderede, at bestyrelsen på et kommende møde
skal have en fornyet drøftelse af temaet de studerendes trivsel med
afsæt i nye perspektiver, herunder med bidrag fra Noemi Katznelson og
én eller flere uddannelsesdekaner.

Punkt 5 - Rundvisning på Campus Silkeborg (45
min)
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-3-19

Sagsfremstilling
Som led i introduktionen af bestyrelsen for VIAs uddannelser og campus
er der forberedt en præsentation af og rundvisning på Campus
Silkeborg.
Pædagogisk leder på læreruddannelsen i Silkeborg Anja Madsen Kvols
viser rundt.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen deltager i rundvisningen.
Beslutning
Bestyrelsen blev introduceret til Campus Silkeborg.

Punkt 6 - Budgetprognose - 1. kvartal 2019 (20
min)/KIBU/HM/LOUG
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard, Harald
Mikkelsen, Louise Gade

journalnr
U0034-8-1-7-19

Sagsfremstilling
På baggrund af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2019 er der i henhold til
det aftalte årshjul blevet udarbejdet en budgetprognose for 2019. Denne
har påvist en alvorlig økonomisk udfordring i form af en nedgang på
indtægtssiden, både på VIAs grunduddannelser og på efter- og
videreuddannelsesområdet. Nedenfor og i de tilhørende bilag er
redegjort for hovedårsagerne til de faldende indtægter samt de
omkostningsreduktioner, der bliver sat i værk, så budgetprognosen for
2019 nu viser et regnskab i balance med et samlet resultat på nul, hvor
der tidligere var budgetteret med et overskud på 12 mio. kr. (se
uddybende i bilag A).
Indtægtssiden:
I forhold til VIAs budget 2019 mangler der indtægter for 49,9 mio. kr.
svarende til cirka 3 procent af VIAs samlede forventede omsætning på
1,7 mia. kr. Hovedårsagen til den forventede indtægtsnedgang kan
findes i følgende tre faktorer:
Faldende aktivitet i form af faldende STÅ-tal på
grunduddannelserne, hvilket reducerer indtægtsgrundlaget med 20 mio.
kr. De faldende STÅ-tal skyldes bl.a. ændrede eksamensformer på
nogle uddannelser med større dumpeprocent som konsekvens, og at
effekten af fastholdelsestiltag ikke viser sig i så høj grad som forventet.
(se uddybende bilag B)
En reduceret indtægt på efter- og videreuddannelsesområdet på
samlet 24 mio. kr. fordelt på 18 mio. kr. på Pædagogik og 6 mio. kr. på
Ledelse og vækst. På Pædagogik er det vurderingen, at der er tale om
en strukturel ubalance, hvorfor prorektor har iværksat tiltag i form af
personalereduktion til iværksættelse nu. (se uddybende bilag C)
Et mindre beskæftigelsestilskud i form af et tillæg på 4,35 procent
mod et forventet tillæg på de maksimale 5,56 procent af institutionens
aktivitetstilskud, hvilket giver en indtægtsnedgang på 6 mio. kr.
Omkostningssiden:
Som en konsekvens af forventningen om faldende indtægter, er der de
seneste uger blevet foretaget en gennemgribende analyse af
omkostningssiden med henblik på at finde de nødvendige reduktioner af
omkostningerne. Analysen har medført følgende reduktioner:
Grunduddannelserne: Samlet set sker der på grunduddannelserne
en kapacitetstilpasning i form af øgede indtægter og faldende
omkostninger svarende til en nettoeffekt på 9,6 mio. kr. på resultatet.
Fællesområdet: Samlet set sker der på Fællesområdet en
besparelse på rammen på 9 mio. kr.
Digitalisering: Her forventes et mindre forbrug på 1 mio. kr. i 2019
ved at tidsforskyde en del af projektporteføljen til 2020.
Forsknings- og udviklingsområdet: Gennem en reduktion af de
administrative omkostninger og ved at tidsforskyde en del af
projektporteføljen til 2020 kan området reducere omkostningerne i 2019
med 1,5 mio. kr.
Puljer mv. vil kunne bidrage med en reduktion på 5,5 mio. kr. bl.a.
gennem tidsforskydning af flere strategiske projekter til 2020.
Herudover er der sket almindelige omkostningsjusteringer i
organisationen som en del af den almindelige, løbende
budgetopfølgning, blandt andet på EVU Ledelse og vækst samt EVU
Pædagogik, på samlet set 11,3 mio. kr. (se uddybende bilag C).
Resultat:
Med de løbende, almindelige omkostningsjusteringer og de ovenstående
ekstraordinære omkostningsreduktioner på baggrund af
budgetopfølgningen er der fundet tilstrækkelige reduktioner af
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omkostningerne til, at prognosen for 2019 nu går i nul svarende til en
budgetafvigelse på 0,7 procent. Det er direktionens opfattelse, at et
budget i balance under de givne forudsætninger og i et overgangsår i
forbindelse med omorganiseringen er acceptabelt.
Det bemærkes, at der fortsat er afsat budget til at kapacitetsopbygge
med den nye skatteuddannelse samt øge optaget på
sygeplejerskeuddannelsen og læreruddannelsen som bevilliget fra
Undervisnings- og forskningsministeriet, ligesom det er besluttet at
kapacitetsopbygge på bl.a. pædagoguddannelsen. Også
ingeniørsatsningen og den strategiske indsats på læreruddannelsen er
bibeholdt på det budgetterede niveau. Det er direktionens indstilling, at
ovenstående indsatser bør fastholdes.
Udviklingen i såvel indtægter som omkostninger vil i de kommende
måneder blive fulgt nøje af såvel direktionen som de ansvarlige
uddannelsesdekaner og chefer i samarbejde med Økonomi for at sikre,
at man i forbindelse med næste opfølgning (halvårsregnskabet) fortsat
går mod et regnskab i balance.
Det indstilles, at
Direktionen indstiller, at:
1. Bestyrelsen drøfter og tager budgetprognosen for 1. kvartal
2019 til efterretning.
2. Bestyrelsen drøfter og beslutter, om der skal iværksættes
yderligere tiltag for at nå et overskud på 12 mio. kr. som
oprindeligt budgetteret.
Beslutning
Harald Mikkelsen, Louise Gade og Kirsten Bundgaard redegjorde for
hovedtrækkene i årsprognosen, der viser en alvorlig økonomisk
udfordring, og redegjorde for de igangsatte omkostningsreduktioner som
tilsammen forventes at medføre, at prognosen for 2019 går i nul. I
forlængelse heraf indstillede direktionen, at der ikke foretages yderligere
markante nedskæringer, at strategiske indsatser fastholdes, og at
regnskabsresultatet for 2019 under de skitserede forudsætninger
nedjusteres fra overskud på 12 mio. til et regnskabsresultat på nul.
Direktionens præsentation er lagt ind i Prepare.
Bestyrelsen drøftede sagen og hovedtemaerne i drøftelsen var:
 Bestyrelsen var optaget af, at man ikke skubber nogle af de
økonomiske udfordringer til 2020.
 Bestyrelsen spurgte til, om indtægtsnedgangen var permanent, og
direktionen vurderede i første omgang, at det ikke var tilfældet, idet
der på flere områder er potentiale for øgede indtægter
 Bestyrelsen havde spørgsmål til organisationens
prognosemekanismer, og der var fra bestyrelsens side et ønske om,
at ledelsen analyserer prognosemekanismerne, herunder diskuterer,
hvordan man i budgetlægningen i højere grad kan tage højde for
reeksaminer og fastholdelsesindsatser.
 I forhold til Efter- og videreuddannelsesområdet var der et ønske om
at styrke salgsindsatsen.
 Nogle spørgsmål til kapacitetstilpasningen på
grunduddannelsesområdet, hvilket ledelsen besvarede.
Peter Sørensen konkluderede:
 At bestyrelsen tager direktionens redegørelse for prognosen til
efterretning, og at bestyrelsen i 2019 vil have et styrket fokus på
økonomi
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 At bestyrelsen kan godkende, at de strategiske indsatser fastholdes,
og at regnskabsresultatet for 2019 nedjusteres fra overskud på 12
mio. til et regnskabsresultat på nul.

Punkt 7 - Tidsplan for budget 2020 og drøftelse af
strategiske satsninger i 2020 (20 min)/KIBU
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-2-2-19

Sagsfremstilling
Bestyrelsen orienteres hermed om den overordnede plan for
budgetlægningen, herunder fremhæves bestyrelsens fokus på de
forskellige møder i efteråret 2019:
 April 2019 Økonomiseminar for VIAs ledergruppe. Bl.a. drøftelse
af de strategiske satsninger.
 Juni 2019 Foreløbig indtægtsprognose for 2020 forelægges og
drøftes i direktionen
 August 2019 Finanslovsforslaget fremlægges
 9/9-2019 Orientering om finanslovsforslagets indhold Forretningsudvalget
 10/9-2019 Drøftelse af forslag til finanslov i direktionen
(overordnede prioriteringer, rammeudmeldinger, strategiske
satsninger m.v.)
 19/9-2019 Bestyrelsen: orientering om finanslovsforslagets
indhold
 9/10-2019 Orientering af forretningsudvalget om aktuel status for
budgetlægningen
 29/10-2019 Bestyrelsen: orientering om aktuel status for
budgetlægningen samt drøftelse af eventuelle udfordringer
 26/11-2019 Drøftelse af budgettet i direktionen
 28/11-2019 Drøftelse af budgettet i forretningsudvalget
 10/12-2019 Bestyrelsen: godkendelse af budget 2020
Der vil i processen blive udarbejdet særskilte planer for
budgetlægningen indenfor VIAs Uddannelses-, FoU-, Fælles- og ITområder.
Strategiske satsninger i budget 2020:
Som en del af årshjulet for VIAs økonomi er det planlagt, at bestyrelsen
skal drøfte de strategiske satsningsområder i de kommende budgetår.
Forud for bestyrelsens drøftelse har strategien og prioriteringerne været
drøftet i VIAs ledelseskæde på ledelsesseminar den 11. og 12. april
2019. I budget 2019 har der været afsat 23,0 mio.kr. til strategisk pulje. I
2019 -2022 er der foretaget følgende prioriteringer:
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I 2019 er den ikke-disponerede del af rammen indarbejdet, som en pulje
professionshøjskoledirektøren kan anvende til understøttelse af mindre
indsatser, der støtter strategiens udmøntning
Som det fremgår øges den ikke-disponerede ramme (også når der
fortsat indarbejdes en pulje til professionshøjskoledirektøren) i de
kommende år, hvilket åbner mulighed for at nye initiativer kan
indarbejdes i takt med at allerede besluttede initiativer er gennemført.
Som nævnt har ledelseskæden drøftet de fremtidige satsninger. Der er i
denne kreds stor opbakning til, at digitalisering i fremtiden fortsat
prioriteres højt. Der foreslås en bred vifte af initiativer lige fra forbedring
af datakvaliteten, bedre administrative systemer og bedre
sammenhænge i data til en styrkelse af mulighederne for at digitale
muligheder anvendes didaktisk i undervisningen.
Særlige problemstillinger ved overgang fra den gamle til den nye
organisering
I vedhæftede notat, der har fokus på overgangene fra først den gamle
økonomimodel til den nye økonomimodel og dernæst til den nye
organisering, er nogle af de aktuelle problemstillinger beskrevet.
Desuden er der i notatet en analyse af en alternativ omkostningsbaseret
økonomimodel, der er opstillet efter et grundigt analysearbejder ved
UCN. VIA har ikke for nuværende valide data, der kan danne grundlag
for en lignende analyse.
Kirsten Bundgaard/Lars Peter Schou holder et oplæg om de strategiske
satsninger og øvrige budgetrelaterede udfordringer med henblik på en
drøftelse i bestyrelsen.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager den overordnede tidsplan til efterretning.
2. Bestyrelsen drøfter de strategiske satsninger og de øvrige
budgetrelaterede udfordringer i 2020.
Beslutning
Lars Peter Schou holdt et oplæg om budget 2020 med særligt fokus på
tidsplanen og de ledelsesmæssige fokusområder. Præsentationen er
lagt ind i Prepare.
Bestyrelsen tog den overordnede tidsplan til efterretning.

Punkt 8 - Revidering af årshjul for
økonomiopfølgning - overgang til tertial opfølgning
fra 2020 (5 min)/KIBU
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0031-8-1-17

Sagsfremstilling
Bestyrelsen har indtil nu fulgt op på økonomien hvert kvartal. Fra 2020
foreslås dette ændret til tertiale opfølgninger, dvs. opfølgninger efter
hver fjerde måned (april, august).
Begrundelserne for ændringen er:
 Denne nye kadence har den fordel, at den bedre er tilpasset
årets gang i VIA. Eksempelvis forekommer det mere
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hensigtsmæssigt at udarbejde en prognose ultimo august end
ultimo juni, da vi ultimo august kan arbejde med mere aktuelle
data, da STÅ-indtægterne og optagstallene er aktuelle.
Administrativt er der også tale om en forbedring, der kan
udmøntes i en større kvalitet i prognosearbejdet og en mere
balanceret ressourcetræk hen over året i økonomiafdelingen.
Med ændringen vil prognoseudarbejdelsen ikke falde lige oven i
regnskabsudarbejdelsen, så ressourcerne for økonomipartnerne
kan anvendes i den løbende støtte og dialog med uddannelsesog FoU-områderne, så forretningens styring styrkes og dermed
styrkes muligheden for at udarbejde en mere præcis prognose.
En overgang til tertiale budgetopfølgninger vil være en fordel for
VIAs organisation samt for bestyrelsens mulighed for at have
overblik over VIAs økonomi.

Det skal bemærkes at andre professionshøjskoler og universiteter også
arbejder med tertiale opfølgninger.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen godkender, at der fra 2020 planlægges med tertiale
budgetopfølgninger.
Beslutning
Bestyrelsen godkendte, at der fra 2020 planlægges med
budgetopfølgninger hver fjerde måned (tertial budgetopfølgning).

Punkt 9 - Optagelse af lån med pant i Aarhus C (5
min)/KIBU
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-3-2-16

Sagsfremstilling
Bestyrelsesformand Peter Sørensen deltager ikke i behandlingen, da
punktet vedrører en sag, relateret til Ny Campus Horsens, hvor Peter
Sørensen har erklæret sig inhabil. Næstformanden Jørgen Nørby
varetager mødeledelsen under punktet.
Bestyrelsen har i 2017 godkendt byggeriet af Ny Campus Horsens,
herunder finansieringen af det, og har bemyndiget rektor samt
næstformanden til at skrive under på en række af de dertil relaterede
aftaler. Da lån i dette tilfælde indebærer pantsætning af ejendom, skal
mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer, i
henhold til VIAs vedtægt, stemme herfor.
I forbindelse med byggeriet af Ny Campus Horsens er der i samarbejde
med Nykredit udarbejdet en finansieringsplan for byggeriet så
lånoptagelse sker i overensstemmelse med den indgåede betalingsplan.
Konkret optages der jf. planen lån med pant i VIAs ejendom på Aarhus
C. Det aktuelle lånebehov frem til og med den 31. oktober 2019 er
opgjort til 84.000.000 kr.
Der er modtaget vejledende beregning af et 30 årigt fastforrentet
kontantlån på nom. 84.000.000 i ejendommen matr. nr. 1276 e,
ejerlejlighed nr. 2. Lånet forventes hjemtaget i 2. halvår 2019 og der er et
forventet provenu efter tinglysningsafgift og omkostninger på kr.
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82.612.680. Provenuet skal anvendes til finansiering af byggeriet af
Campus Horsens.
Nykredit har den 20.05.2019 meddelt VIA, at der endnu udestår forhold i
forbindelse med den forudgående opdeling/udmatrikulering af
ejendommen. Ejendommen vil inden for få dage blive vurderet med
udgangspunkt i, at disse ting falder på plads i et samarbejde mellem
chef for Facility Management Per Rye Jensen samt landinspektør og
advokat. VIA modtager herefter det endelige lånetilbud og lånet ønskes
optaget.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen godkender at der optages lån på 84.000.000 kr.
med pant i Aarhus C og bemyndiger rektor Harald Mikkelsen og
næstformanden Jørgen Nørby til at indgå aftale med Nykredit
herom.
Beslutning
Bestyrelsen godkendte, at der optages lån på 84.000.000 kr. med pant i
Aarhus C og bemyndigede rektor Harald Mikkelsen og næstformanden
Jørgen Nørby til at indgå aftale med Nykredit herom.
Bestyrelsesformand Peter Sørensen deltog ikke i behandlingen.

Punkt 10 - Mødeplan for 2020 (5 min)/PS
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-8-19

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet et forslag til bestyrelsens mødeplan for 2020, hvor der
er taget udgangspunkt i følgende forhold:
 Bestyrelsen holder seks ordinære møder
 Møderne holdes på de forskellige campusser i VIA
 Møderne er af fire timers varighed, som udgangspunkt placeret
kl. 14-18
 Et af bestyrelsesmøderne udvides, for at skabe plads til
visionsproces og møde med uddannelsesudvalg
Med forbehold for ændringer vil mødeplanen for 2020 være:
 28/1 eller 6/2 (afklares endeligt hurtigst muligt)
 30-03 (8.30-12.30)
 18/6
 23/9
 28/10
 10/12
Så snart alle datoer er på plads, vil der blive sendt kalenderindkaldelser
til bestyrelsen.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen godkender mødeplanen for 2020.
Beslutning
Bestyrelsen godkendte mødeplanen med forbehold for, at der kan
foretages mindre justeringer, inden den endelige mødeplan er fastlagt og
kalenderindkaldelserne sendes til bestyrelsen.
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[Den endelige mødeplan, der blev fastlagt efter mødet, er:
Torsdag den 6. februar, kl. 10-17
Mandag den 30. marts, kl. 14-18
Torsdag den 18. juni, kl. 14-18
Tirsdag den 18. august, kl. 14-18
Fredag den 9. oktober, kl. 11.30-15.30
Torsdag 10. december, kl. 14-18]

Punkt 11 - Opfølgning på evaluering af
læreruddannelsen (10 min)/LOUG
Sagsansvarlig
Louise Gade

journalnr
U0110-1-2-1-18

Sagsfremstilling
Ved udgangen af 2018 blev en evaluering af læreruddannelsen
offentliggjort. Resumé af evalueringen vedlægges som bilag.
Louise Gade giver en kort orientering om de handlinger, der er igangsat i
VIA som opfølgning på evalueringen.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

journalnr
U0002-7-4-3-19

Sagsfremstilling
Harald Mikkelsen orienterer om status for arbejdet med at implementere
den nye organisering.
Som bilag (alene til skriftlig orientering) vedlægges en
afdelingsbeskrivelse for "Enhed for erhvervskontakt, entreprenørskab &
studentervæksthuse."
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13 - Orientering om øget dimensionering af
sygeplejerskeuddannelsen (10 min)/PS
Sagsansvarlig

journalnr

Peter Sørensen

U0200-1-2-6-18

Sagsfremstilling
Bestyrelsen blev på mødet den 1. februar 2019 orienteret om, at VIA har
igangsat en proces med henblik på at øge dimensioneringen af
sygeplejerskeuddannelsen med 120 studiepladser. Målet var at
imødekomme den forventede mangel på sygeplejersker i Region
Midtjylland i fremtiden.
Uddannelses- og Forskningsministeriet har nu godkendt, at VIA øger
antallet af studiepladser på sygeplejerskeuddannelsen med 120 årligt.
Med de ekstra studiepladser bliver dimensioneringen på
sygeplejerskeuddannelsen øget til 898 studiepladser. De nye
studiepladser vil blive indfaset allerede fra august i år.
Peter Søren vil på mødet give en supplerende mundtlig orientering.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Peter Sørensen gav en orientering om modellen, der sikrer, at optaget
kan øges allerede fra efteråret 2019. Uddannelsesstationen i Herning vil
først kunne etableres i løbet af 2020.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 14 - Skriftlig orientering om status på
finansiel politik og realkreditbelåning i Nykredit
Sagsansvarlig
Kirsten Bundgaard

journalnr
U0034-8-3-2-16

Sagsfremstilling
Nykredit har fået forelagt VIAs finansielle politik, som tidligere er
godkendt og besluttet af bestyrelsen.
Nykredit har den 21. maj 2019 meddelt følgende:
Som drøftet d.d. har VIA i forbindelse med den årlig
engagementsgennemgang indtil videre fået bevilget 10 års indledende
afdragsfrihed på en del af låneporteføljen svarende til DKK 300 mio. I en
kort årrække frem til og med 2020 vil VIA have en større andel end DKK
300 mio. med afdragsfrihed. Efter 2020 vil den bevilgede andel med
mulig afdragsfrihed op til 10 år udgøre DKK 300 mio. af den samlede
låneportefølje incl. Campus Horsens og excl. Chr. M. Østergårdsvej,
Horsens.
P.t. vil afdragsfrihed i op til 10 år på DKK 300 mio. og med det
nuværende renteniveau betyde, at VIAs afdragsprofil vil ligge på ca.
DKK 40 mio. om året.
For at Nykredit løbende kan tilbyde en optimal sparring omkring skolens
finansiering og afviklingsprofilen af samme, vil det være ønskeligt, at VIA
ud over det årlige budget udarbejder et budget der rækker længere ud i
tiden – f.eks. 5 år, hvor bl.a. den tilbudt finansiering og afdragsfrihed
indgår samt VIAs fremadrettet vedligeholdelsesomkostninger.
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Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15 - Skriftlig orientering om afrapportering af
rektors resultatlønskontrakt 2018 og indgåelse af
rektors resultatlønskontrakt 2019, samt status vedr.
OK18 administrationsgrundlaget.
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0001-7-03-1-18

Sagsfremstilling
Bestyrelsen orienteres hermed om, at rektors resultatlønskontrakt for
2018 er afrapporteret, og der er indgået en ny resultatlønskontrakt for
2019.
Vedr. afrapportering af rektors resultatlønskontrakt for 2018
Til bestyrelsens orientering vedlægges den af formanden godkendte
afrapportering af rektors resultatlønskontrakt for 2018. I henhold til
bemyndigelsesskrivelse af 23. maj 2012 er rektors resultatlønsramme og
målopfyldelsesgrad indberettet til Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte inden deadline den 1. maj.
Vedr. rektors resultatlønskontrakt for 2019
Med inddragelse af Forretningsudvalget har formanden indgået
resultatlønskontrakt med rektor for 2019. Den indgåede kontrakt
vedlægges til bestyrelsens orientering.
Status vedr. OK18 administrationsgrundlaget
HR cheferne ved de danske professionshøjskoler fik på deres seneste
møde (den 6. maj 2019) med Styrelsen for Instititioner og
Uddannelsesstøtte (SIU) en mundtlig præsentation på status af
chefaftalen. SIU oplyste, at der fortsat arbejdes på chefaftalen, og SIU
arbejder sideløbende på et forvaltningsnotat, der beskriver SIUs
tilsynsrolle.
Det blev oplyst, at:
Rektors løn skal godkendes af SIU
Øvrige chefer indplaceres herefter af institutionerne.
Lønindplaceringen skal ske på baggrund af lønbånd (statens
median inden for hver lønramme +/- 20 procent)
Det vil blive offentliggjort, hvor stor en procentdel lederlønningerne
udgør af det samlede lønbudget.
Aftalen forventes fortsat at træde i kraft med virkning fra den 1. januar
2019. Det er endnu uklart, hvornår aftalen og forvaltningsnotatet
forventes at foreligge.
Det indstilles, at
1. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Punkt 16 - Skriftlig orientering om det seneste
møde i forretningsudvalget
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-3-19

Sagsfremstilling
Til orientering vedlægges mødenotat fra det seneste møde i
forretningsudvalget.
Beslutning
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 17 - Eventuelt
Sagsansvarlig
Peter Sørensen

journalnr
U0002-7-4-3-19

Beslutning
HM oplyste om, at Danske Professionshøjskoler har udgivet en hvidbog
om institutionslandskabet for professionshøjskoler i Finland, Holland,
Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige og dele af Tyskland. Denne
blev uddelt.

7. marts 2019
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Notat
Til: VIAs bestyrelse
Vedr.: Specialpædagogisk støtte (SPS) i VIA

Resumé
I dette notat præsenteres en oversigt over SPS-tilskud for årene
2016-2018 samt hovedtal for SPS-ansøgninger på Campus-niveau
for 2018. Derudover gives refleksioner og observationer over særligt
markante variationer mellem campusserne.

Specialpædagogisk støtte i VIA
Formålet med SPS er at sikre, at studerende uanset handicap eller
funktionsnedsættelse kan gennemføre en videregående uddannelse
på lige fod med andre studerende. Støtten gives til nødvendige specialpædagogiske hjælpemidler, der støtter den studerende i undervisningen og til eksamen.

NOTAT
Udarbejdet af:
Simon Dall Hansen
AC-fuldmægtig / Senior
Academic Officer
E: sidh@via.dk
T: 87554033
Dato: 15. maj 2019
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Målgruppen
En studerende kan søge SPS, hvis vedkommende fx har en psykisk
eller neurologisk lidelse, et bevægelseshandicap, et syns- eller hørehandicap, eller er ordblind mv. Støtten kan f.eks. være praktisk medhjælp, fysiske hjælpemidler, tegnsprogstolk, kurser, it-hjælpemidler,
sekretærbistand mv.

Oversigt over SPS-tilskud for 2016, 2017 og
2018
Løn*
Øvrige omkostninger
Antal indskrevne studerende

2016
3,3 mio. kr.
16,9 mio. kr.
20203

2017
4,8 mio. kr.
21,2 mio. kr.
20252

2018
5,8 mio. kr.
21,0 mio. kr.
20263

*Løn dækker over de bevilligede midler til vejledning- og introduktionstimer til udstyr til den studerende.
Ovennævnte tal dækker dermed ikke over de timer, der bruges i SU-kontorene omkring ansøgningsprocedure ift. SPS.
Lønomkostninger stiger markant over den 3-årige periode på trods af, at antallet er studerende er stabilt.
Lønomkostningerne er steget med hhv. 45 % fra 2016 til 2017 og 21 % fra 2017 til 2018.
De øvrige omkostninger, der dækker over udgifter til indkøb af SPS-hjælpemidler, såsom møbler og ITpakker, stiger også fra 2016 til 2017, men følger lønomkostningsstigningen i samme periode. Fra 2017 til
2018 sker der en stigning i lønomkostninger/bevilligede midler, mens øvrige omkostninger stabiliseres. En
række forhold kan have medført stigningen i lønudgifter på trods af stabilisering i øvrige omkostninger:





Ændringer i typen/omfang af SPS-hjælpemidler (billigere løsninger), som den studerende bevilliges midler til.
Større opmærksomhed fra medstuderende ift. evt. ordblindhed eller andre SPS-krævende forhold.
Tilbud om for-screeninger på alle VIAs adresser foretaget af IKH (Institution for Kommunikation
og Handicap, Region Midt).

Hovedtal for SPS-ansøgninger på Campus-niveau
Figur 1 - Antal SPS-ansøgninger i 2018*
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Figur 2 - Gennemsnitligt antal SPS-ansøgninger i 2018
per indskreven 1.10.2018
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Ovenstående figurer viser antal SPS-ansøgninger i 2018 samt det gennemsnitlige antal ansøgninger pr.
indskreven studerende fordelt på VIAs campusser.
Tallene er blevet brugt til afdækning af VIAs administrative ressourcebelastning og ikke i første omgang til
at give en direkte indikation på de studerendes trivsel og udsathed.
Derfor skal der i tallene tages højde for, at én studerende f.eks. kan have søgt SPS om fire forskellige forhold, hvilket i tallene vil fremgå som fire separate ansøgninger på trods af, at det kun omhandler én studerende.
For enkelte campusser, særligt Campus Horsens, er det nødvendigt at tage højde for, at halvdelen af de
studerende er internationale. Statsborgere fra et land uden for EU- eller EØS-landene kun kan bevilges
støtte til en hel videregående uddannelse i Danmark, hvis den studerende kan sidestilles med danske
statsborgere. Dermed kan der være en stor andel af de studerende, som ikke har adgang SPS i Horsens,
hvor det gns. antal ansøgninger kun er 0,18 pr. studerende, og det reelle behov kan derfor være større.
Figurerne giver dog et overordnet indblik i nogle forhold vedr. de studerendes udsathed. Tallene viser på
tværs af campus, hvordan nogle studieadministrationer i særlige geografiske områder behandler en langt
større andel af det samlede antal SPS-ansøgninger, og dermed kan der være tale om, at en større andel af
de studerende har behov for SPS i disse områder.
Især Holstebro (0,46), Randers (0,40) og Viborg (0,39) er interessante, fordi det gns. antal ansøgninger pr.
studerende på disse campusser er relativt høje. Dette kan være udtryk for, at der blandt de studerende på
disse campusser, er en større andel som har behov for SPS.
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Omvendt så er Aarhus C lavt (0,14) til trods for, at antallet af SPS-ansøgninger er et af de højeste. Det kan
tyde på, at det kun er en meget lille andel af de studerende på Aarhus C, der søger om SPS, men de som
søger om SPS til gengæld søger om langt flere forhold.
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Budgetprognose 1 – 2019
På baggrund af kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2019 er der i henhold til det aftalte årshjul blevet
udarbejdet en budgetprognose for 2019, som fremgår af tabel 1.1 nedenfor.
1. VIAs samlede prognose

VIA TOTAL

Budget

Prognose

Afvigelse Q1
ift budget

2019

2019

2019

(mio. kr.)

(mio. kr.)

(mio. kr.)

Indtægter i alt

1.736,2

1.686,3

-49,9

Lønninger mv.

-1.194,1

-1.185,1

9,1

-452,1

-424,5

27,6

Afskrivninger

-41,2

-40,6

0,6

Finansielle omkostninger

-36,8

-36,1

0,7

-1.724,2

-1.686,3

37,9

12,0

0,0

-12,0

Øvrig drift

Omkostninger i alt

Resultat

Som tabellen viser, er der en afvigelse mellem budgettets resultat på 12 mio. kr. og Q1 prognosens resultat
på nul.
Som det også fremgår af tabellen, forventes der i Q1 prognosen 49,9 mio. kr. mindre i indtægter end i
budgettet. På den baggrund er der sket en tilbundsgående analyse af omkostningssiden og identificeret en
række foranstaltninger, der samlet reducerer omkostningssiden med 37,9 mio. kr. Dermed viser VIAs
samlede Q1 prognose en balance på nul mod et forventet overskud i budgettet på 12 mio. kr.
1.1 Indtægter:
De faldende indtægter skyldes primært følgende tre faktorer:
-

Faldende aktivitet i form af faldende STÅ-tal på grunduddannelserne, hvilket reducerer
indtægtsgrundlaget med 20 mio. kr. (se uddybende bilag B)
En reduceret indtægt på efter- og videreuddannelsesområdet på samlet 24 mio. kr., heraf 18 mio.
kr. på Pædagogik og 6 mio. kr. på Ledelse og vækst. (se uddybende bilag C).
Et mindre beskæftigelsestilskud i form af et tillæg på 4,35 procent mod et forventet tillæg på de
maksimale 5,56 procent af institutionens aktivitetstilskud, hvilket giver en indtægtsnedgang på 6
mio. kr.

1.2 Omkostninger:
Ud over omkostningsreduktioner som konsekvens af den almindelige, løbende budgetopfølgning, blandt
andet på EVU Ledelse og vækst samt EVU Pædagogik på samlet set 11,3 mio. kr., er der i en grundig proces i
hele organisationen de seneste uger i forbindelse med Q1 prognosen identificeret nedenstående særlige
reduktioner af omkostningerne:
Særlige omkostningsreduktioner:
-

-

Der sker på grunduddannelserne en kapacitetstilpasning både i form af øgede indtægter og
faldende omkostninger svarende til en nettoeffekt på 9,6 mio. kr. på resultatet.
Fællesområdet: Samlet set sker der på Fællesområdet en besparelse på rammen på 9 mio. kr., bl.a.
ved at udskyde visse projekter og forskyde visse ansættelser til 2020.
Digitalisering: Her forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2019 ved at tidsforskyde en del af
projektporteføljen til 2020.
Forsknings- og udviklingsområdet: Gennem en reduktion af de administrative omkostninger og ved
at tidsforskyde en del af projektporteføljen til 2020 kan området reducere omkostningerne i 2019
med 1,5 mio. kr.
Puljer mv. vil kunne bidrage med en reduktion på 5,5 mio. kr. bl.a. gennem tidsforskydning af flere
strategiske projekter, som fx Fremtidens uddannelser, til 2020.

1.3 Resultat
Samlet set medfører ovenstående tilpasninger en samlet omkostningsreduktion på 37,9 mio. kr., som
bringer VIAs budget i en balance på nul.
2. Prognose for uddannelsernes indtægter og omkostninger
Nedenfor er uddannelsesområdet (grunduddannelser og efter- og videreuddannelser) udspecificeret, da
det er her, de største ændringer i forhold til budget forekommer.

Budget

Afvigelse Q1 ift
budget

Prognose

Uddannelser

Ramme i alt

2019

2019

2019

(mio. kr.)

(mio. kr.)

(mio. kr.)

1.085,3

1.045,8

-39,5

Lønninger mv.

-875,8

-865,7

10,1

Øvrig drift

-203,8

-197,3

6,5

Afskrivninger

-5,6

-5,5

0,1

Finansielle omkostninger

0,0

0,0

0,0

-1.085,3

-1.068,5

16,8

0,0

-22,7

-22,7

Omkostninger i alt

Resultat

Det fremgår af tabellen ovenfor, at uddannelsesområdet (grunduddannelser og efter- og
videreuddannelsesområdet) samlet set har et fald i indtægter på 39,5 mio. kroner i forhold til budgettet for
2019.
Efter en ekstra gennemgang og justering af omkostninger på både drift og personale, er forventningerne til
omkostninger blevet nedskrevet med i alt 20,9 mio. kr. Tabellen ovenfor viser dog kun en
omkostningsreduktion på 16,8 mio. kr., da det resterende beløb på 4,1 mio. kr. ligger som øgede indtægter
på det samlede uddannelsesområde.
Uddannelsesområdet står nu samlet set til et underskud på 22,7 mio. kr. mod et budget i balance. Som
beskrevet i afsnit 1.2 hentes de 22,7 mio. kr. ved særlige omkostningsreduktioner, og der vil ske yderligere
omkostningsreducerende initiativer i løbet af 2019.
3. VIAs likviditet

Likviditet - april 2018 - marts 2019
140.000.000
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100.000.000
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40.000.000
20.000.000
0

Måned

Gennemsnit

Set over de seneste 12 måneder har VIA i gennemsnit haft en likviditet på 90,4 mio. kr. Dette svarer til den
besluttede minimumslikviditet. Der er dog enkelte måneder, hvor likviditeten er lav. Likviditeten har fortsat
stort fokus – ikke mindst set i lyset af VIAs store campusbyggeri i Horsens.

Revideret STÅ-prognose for 2019
Taxametersystemet tildeler tilskud pr. STÅ (studenterårsværk) for hver studerende, der består eksamen. Da
VIAs budget 2019 blev vedtaget, var det med udgangspunkt i en forventet STÅ-produktion på 17.588 STÅ.
Siden er der sket en nedgang i forventet antal STÅ på 438 svarende til en forholdsvis beskeden reduktion på
2 procent. Dog er udsvinget på ingeniøruddannelserne større svarende til 7 procent, mens
pædagoguddannelsen og læreruddannelsen har den mindste ændring på 1 procent, jf. tabellen nedenfor.

Uddannelsesområde

STÅbudget

Revideret
Samlet
STÅ-prognose STÅ

% ændring

Byggeri

1513

1480

-33

-2%

Ingeniør

1318

1222

-96

-7%

Lærer

2788

2753

-35

-1%

Pæd og PAU

3795

3771

-25

-1%

Soc. & Samf

1746

1669

-77

-4%

Story, Design & Business

1984

1932

-53

-3%

Sundhed

2061

2023

-38

-2%

Sygepleje

2383

2301

-81

-3%

17588

17150

-438

-2%

I alt

Reduktionen i antal STÅ er en generel tendens, som slår igennem inden for alle VIAs uddannelsesgrupper og i sektoren som helhed. Der kan dog peges på nedenstående enkeltstående årsager som en del af
forklaringen på, at færre studerende end forventet har bestået deres eksamener:
-

På ingeniøruddannelserne giver en sammenlægning af flere eksamener til én samlet eksamen (fra 5
til 20 ECTS point) en forholdsvis stor effekt, når en studerende dumper denne eksamen.
På fysioterapeutuddannelsen er der i studieordningen indført en ny eksamensform, som giver en
forholdsvis høj dumpeprocent.
På administrationsbacheloruddannelsen slår effekten af fastholdelsestiltag endnu ikke igennem.
På trods af, at VIA i forhold til resten af sektoren har et fornuftigt frafaldstal, er vores ambitioner
om bredt set at mindske frafaldet yderligere endnu ikke slået igennem.

Der vil på uddannelsesområdet blive iværksat en række tiltag for at imødegå et yderligere fald i antallet af
STÅ, herunder at reducere de negative effekter af ovenstående årsager mest muligt. Der vil blandt andet
skulle arbejdes mere langsigtet, strategisk og tværorganisatorisk med vores fastholdelsestiltag.

Den økonomiske situation i efter- og videreuddannelsesgrupperne Pædagogik og CFU samt Ledelse og
vækst
På baggrund af arbejdet med 1. kvartalsopfølgning på budget 2019 følger her en kort redegørelse for den
økonomiske situation på efter- og videreuddannelsesområdet.
Samlet set viser den økonomiske situation på efter- og videreuddannelsesområdet, at uddannelsesgruppen
Social, sundhed og beskæftigelse ligger lidt bedre end budgetteret, mens uddannelsesgruppen Ledelse og
vækst ligger lidt under det budgetterede overskud. Trods en mindre indtægtsnedgang på Ledelse og vækst
har det været muligt at reducere omkostningerne, så det budgetterede resultat kun bliver marginalt
mindre.
Pædagogik og CFU har en større omsætningsnedgang og resultatnedgang. På baggrund af Q1-prognosen i
2019, forventes omsætningen at gå tilbage med 18 mio. kr. i forhold til det budgetterede – fra et budget på
ca. 92,3 mio. til en justeret, forventet omsætning på 74,3 mio. kr. Samtidig er det forventede resultat
nedskrevet med 11 mio. kr. til 22,3 mio. kr. i stedet for 33,3 mio. kr.
Faldet i omsætningen i uddannelsesgruppen Pædagogik og CFU skyldes især:







Fald i omsætning på projekter.
Aktiviteter på ”Diplomuddannelse i kunst og formidling for børn og unge” bliver mod forventning ikke
realiseret i 2019.
Markant tilbagegang på ”Diplomuddannelse i Uddannelses- Erhvervs- og Karrierevejledning”.
Mindre tilbagegang på særligt tilrettelagte forløb på ”Pædagogisk Diplomuddannelse”.
Nedgang på KiU (Kompetenceløft i Undervisningsfag).
Lille tilbagegang på det åbne udbud generelt.

Det er vurderingen, at det ikke bliver muligt at indhente omsætning og resultat i et væsentligt omfang i
resten af 2019, hvilket især skyldes, at 2019 er et valgår, der påvirker puljer, udbud af projekter og tilskud
fra bl.a. Socialstyrelsen.
Helt overordnet kan det siges, at den økonomiske situation for den del af uddannelsesgruppen, som er
Pædagogik, ser bekymrende ud når årsresultatet for 2018, som indebar en resultatnedgang, sammenstilles
med Q1 2019. Resultater som står i kontrast til rekordåret 2017 både på omsætning og resultat.
På baggrund af ovenstående samt det generelle billede i sektoren på tilbagegang inden for pædagogisk
efteruddannelse vurderes indtægtsnedgangen at have en karakter, hvor der er tale om en strukturel
ubalance, som der skal handles på for at sikre et dækningsbidrag og resultatbidrag på det ønskede niveau
fra 2020.
Prorektor har derfor besluttet, at det er nødvendigt at reducere personaleomkostningerne for den del, der
vedrører Pædagogik. CFU har i 2019 selvstændigt budget og regnskab og er ikke omfattet af denne
reduktion.
Nedenfor ses resultatet for 2018 for PBU (EVU Pædagogik, Børn og Unge) og IK Aarhus (EVU Innovation og
Karriere, Aarhus). Disse to afdelinger blev lagt sammen midt i 2018 som et led i en mindre
organisationsændring, men fortsatte med to adskilte budgetter. De to afdelinger udgør pr. 1. januar 2019
Efter- og videreuddannelsesgruppen Pædagogik uden CFU.

EVU Pædagogik, Børn og
Unge
Personaleomkostning
Indtægter
Driftsomkostninger
Resultat

Regnskab perioden
(mio. kr.)
38,7
-65,6
9,3
-17,6

Budget for perioden
(mio. kr.)
40,6
-78,0
12,4
-25,0

Afvigelse
(mio. kr.)
-1,9
12,4
-3,1
7,4

EVU Innovation og Karriere
(Aarhus)
Personaleomkostning
Indtægter
Driftsomkostninger
Resultat

Regnskab perioden
(mio kr.)
9,5
-14,5
1,0
-4,0

Budget for perioden
(mio kr.)
9,6
-17,9
1,6
-6,7

Afvigelse
(mio kr.)
-0,8
3,3
-0,6
2,7

*Tallene viser 58% af den samlede budgetopfølgning for IK, som er også er den andel af IK´s medarbejdere, der hører under Pædagogik og CFU.

Tendensen fra 2018 er desværre fortsat ind i 2019, hvilket kan aflæses af Q1-prognosen. Dækningsbidraget
er faldet markant. Q1-prognosens dækningsgrad er 29%. Den budgetterede dækningsgrad var 36%.
Konklusionen på ovenstående er, at Pædagogik og CFU af prorektor er blevet pålagt en
personalereducerende besparelse på 6,5 mio. kr. til iværksættelse nu. Besparelsens størrelse er beregnet
på baggrund af en simulering af udvikling i indtægter og omkostninger i 2020 baseret på udviklingen i 2018
og Q1 2019.
Besparelsen bliver effektueret i løbet af maj måned 2019, men kommer først til at få resultatmæssige
konsekvenser i 2020.

Budget 2020 – udvikling fra budget 2019
I 2018 blev der besluttet en ny økonomimodel i VIA. Baggrunden for den nye økonomimodel var dels, at de
videregående uddannelser fra 2019 blev omfattet af et nyt bevillingssystem, og dels at der i VIAs gamle
økonomimodel var udviklet en række uhensigtsmæssigheder, der kunne opfattes som uretfærdige bredt
set. Samtidig skete der en række forskydninger i taxametrenes størrelse.
Grundlaget for den nye økonomimodel er, at ”alle penge er VIA-penge”. Det betyder bl.a., at alle indtægter1
indgår i en samlet pulje til fordeling. Direktionen prioriterede midler til fællesområdet, ledelse, studieadministration, strategiske puljer samt fordelingen af Frascatimidlerne. Den resterende ramme til uddannelserne blev fordelt til hovedområderne efter en vægtning (STÅ*taxameter*udmøntningsprocent).
Den nye økonomimodel vil ved fuld indfasning omflytte en del midler mellem de gamle hovedområder.
Derfor blev der besluttet en 4-årig overgangsperiode, hvor taxameterændringerne udlignes over de første
tre år, mens modelændringerne udlignes over fire år. Samlet set koster udligningsordningen 8 mio.kr. Desuden blev der i 2019 givet et særligt tilskud til Erhverv til omstilling på 7 mio.kr. Overordnet set er 2019 et
overgangsår, hvor effekterne af både taxameterændringerne og den nye økonomimodel næsten er neutraliseret. Udligningsordningen betød, at Sundhed og Erhverv fik tilskud, mens PS bidrog til udligningsmodellen.
De beregnede rammer blev efterfølgende disponeret og prioriteret inden for rammerne af de gamle hovedområder.

Den nye organisation
Fra 2019 blev der etableret en ny organisering i VIA, hvor bl.a. hovedområderne blev nedlagt. Uddannelserne er nu organiseret i 11 uddannelsesområder (heraf 3 placerer sig inden for efter- og videreuddannelsesområdet), 8 FoU-områder, 1 IT-område samt 9 fællesområder.
Den nye organisering skaber et behov for at vurdere økonomimodellens effekter i den nye organisering
fremfor på de gamle hovedområder.

1

Alle indtægter fra grundtilskud, resultattilskud, aktivitetstilskud (taxameter), bygningstilskud m.v., men ikke indtægter i form at projekter, efter- og videreuddannelse, indtægtsdækket virksomhed m.v.

Se man på det faktiske budget for 2019 på grunduddannelsesområdet og sammenholder dette med modeltildelingen fås:
Tabel 1 Oversigt over faktisk budget 2019 vs. allokering i ny økonomimodel

Mio.kr.
Uddannelsesområde
Byggeri
Ingeniør
Lærer
Pæd og PAU
Soc. & Samf
Story, Design & Business
Sundhed
Sygepleje

Udmøntning jf. økonomimodellen

Budget 2019

Forskel

71,6
63,4
96,6
100,9

69,7
72,7
93,1
88,5

1,9
-9,3
3,5
12,4

53,8
84,2
70,8
87,1

48,4
92,2
70,3
84,7

5,4
-8,1
0,5
2,3

Note: Alle tal er angivet i mio. kr.

I tabel 1 fremgår forskellen og dermed konsekvensen for de enkelte uddannelsesområder ved en fuld indfasning af økonomimodellen på de nye uddannelsesområder. Det bemærkes, at der er midler inden for hovedområdernes fællesadministrationer, der vil skulle tilgå uddannelserne. Da der i de gamle hovedområdder har været meget forskellig budgetteringspraksis2 er der igangsat en budgetsplit-proces, der forventes
afsluttet medio 2019.
Ikke overraskende er det de uddannelser, der kan henføres til det tidligere Erhverv og Sundhed, der vil opleve den største negative effekt (+ angiver, at budgettet er større end rammetildelingen), mens de gamle
PS-uddannelser vil opleve en positivt effekt. Dette især når en del af fællesadministrationsbudgetterne
indregnes i uddannelsernes rammer.

Omkostningsbaseret budgetlægning
Bestyrelsen efterspurgte i efteråret 2018 en beregning effekten af en omkostningsbaseret budgettering
inden for undervisningsområderne. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et tilstrækkeligt datamateriale på fx undervisernes tidsforbrug til at der for nuværende kan udarbejdet en valid analyse baseret på
VIA-tal. Dette skyldes blandt andet forskelle i registreringspraksis i de gamle hovedområder. Historiske
forbrugsdata kan ikke anvendes, da der sættes tæring efter næring og uddannelserne tilpasser omkostningerne til budgetrammen.
Økonomi har derfor taget kontakt til UCN, som siden 2012 har arbejdet med udvikling af en intern fordelingsmodel baseret på de reelle omkostninger frem for taxameterstørrelse. Konkret deler UCN deres tildeling op i fem følgende kategorier:
– Undervisning og vejledning - konfrontationstid
– Øvrig tid – Undervisernes forberedelse, koordinering mv. samt TAP og ledelse
– Kompetenceudvikling (Konfrontation)
– Kompetenceudvikling øvrige omkostninger (deltagerbetaling, rejseomkostninger mv.)
– Øvrige omkostninger
Der er med udgangspunkt i UCNs takster beregnet de budgetrammer en given uddannelse ville have fået,
såfremt denne var placeret i Nordjylland:

2

Eksempelvis er der forskel på, hvorledes lederlønninger er budgetteret ligesom FoU-budgetterne er indarbejdet på forskellig vis.
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Tabel 2 Sammenligning af allokering til uddannelser i hhv. VIAs model og UCNs model.
Forskel (+: VIAs
VIA T-STÅ (budget Allokering, UCNAllokering VIAtildeling er højere
Uddannelse
2019)
model
model incl ledelse end UCNs)
Forskel pr. STÅ
Mio.kr.
Mio.kr.
Mio.kr.
Mio.kr.
kr.
Produktionsteknolog
45
2,0
2,5
0,5
11.237,2
Designteknolog
490
22,2
27,2
4,9
10.054,2
Sygeplejeske
1.332
74,2
87,1
12,9
9.655,3
Pædagog
2.431
76,1
94,8
18,7
7.711,1
Bygningskonstruktør
1.308
63,1
71,6
8,4
6.459,2
Lærer
2.268
75,9
89,5
13,6
6.009,9
Offentlig administration
314
11,4
10,9
-0,5
-1.647,4
Ergoterapeut
457
19,7
18,4
-1,3
-2.811,2
International Sales and Marketing Management
94
3,5
3,1
-0,4
-4.144,0
Markedsføringsøkonom
220
7,9
7,0
-0,9
-4.308,7
Fysioterapeut
569
25,1
22,4
-2,7
-4.683,0

Tabel 2 angiver de uddannelser, der muliggør en direkte sammenligning mellem UCN og VIA. Det betyder
bl.a., at der ikke kan foretages beregninger på uddannelser, der udbydes på VIA, men ikke på UCN.
Sammenlignes antallet af undervisningstimer pr. ECTS fås:
Tabel 3 Sammenligning af undervisningstimer pr. ECTS mellem VIA og UCN

Gennemsnit af Timer pr. ects
Rækkenavne

UCN

VIA

Animation, prof.bach.
Automationsteknolog

12,2
12,8

Bioanalytiker, prof.bach

9,8

Byggeri og anlæg, ing.prof.bach.

9,5

Bygningskonstruktør, prof.bach.

11,0

Datamatiker

11,2

7,9

Design og business (overbygning), prof.bach.
Designteknolog

12,2
6,3

14,7

Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
Digital konceptudvikling (overbygning), prof.bach.

11,9
7,0

Eksport og teknologi, ing.prof.bach.

10,9

Eksport og teknologi, prof.bach.

7,1

Energi management (overbygning), prof.bach.

13,6

Energiteknolog

12,8

Ergoterapi, prof.bach.

10,9

9,2

Ernæring og sundhed, prof.bach.

9,1

Financial controller

9,2

Finans, prof.bach.

8,5

Finansøkonom

8,4

Folkeskolelærer, prof.bach.

7,5

Forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme,
ing.prof.bach.
Fysioterapi, prof.bach.

7,2
9,1

12,1

9,1

Global nutrition and health, prof.bach.

8,1

Grafisk fortælling, prof.bach.

12,7

Informations- og kommunikationsteknologi, ing.prof.bach.

10,0
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Installatør

12,3

International handel og markedsføring (overbygning),
prof.bach.
International hospitality management (overbygning), prof.bach.

9,6

IT-teknolog

12,0

Jordemoder, prof.bach.

15,0

7,6

8,7

Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
Markedsføringsøkonom

6,0
8,6

9,0

Maskinteknologi, ing.prof.bach.

11,3

Materialeteknologi, ing.prof.bach.
Multimediedesigner

8,9
11,5

Multiplatform storytelling and production, prof.bach.

8,7

Natur- og kulturformidling, prof.bach.

7,0

Offentlig administration, prof.bach.

10,0

6,7

Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.

7,7

Produktionsteknolog

10,8

10,6

Produktudvikling og teknisk integration (overbygning),
prof.bach.
Psykomotorik, prof.bach.

8,4

5,3

Pædagog, prof.bach.

8,9

Radiograf, prof.bach.

14,6

Serviceøkonom

8,8

9,1
9,1

Socialrådgiver, prof.bach

7,1

Softwareudvikling (overbygning), prof.bach.

10,1

Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.

8,8

Sygeplejerske, prof.bach.

9,0

10,5

Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.

10,1

Webudvikling (overbygning), prof.bach.

9,4

Hovedtotal

9,8

9,2

Kilde: UFM. Indberetning e17f18. Note: Uddannelser der er sammenlignelige mellem VIA og UCN er markeret med
organge.

Af tabel 3 fremgår det, at UCN anvender flere undervisningstimer pr. leveret ECTS end VIA. Der er dog forskelle de enkelte uddannelser i mellem.
De forskelle, der fremgår af de tre tabeller, kan blandt andet forklares med VIAs ønsker om at fastholde en
decentral struktur med mange uddannelsesstationer og mindre uddannelsessteder, hvilket er en omkostningsdrivende faktor. Denne forklaring kan dog ikke forklare alle de forskelle, der fremgår af tabellerne.
Såfremt der i VIA etableres et validt datagrundlag (fx fordeling af undervisernes arbejdstid), vil det være
muligt i fremtiden, at udarbejde en fordelingsmodel tilsvarende UCNs rammeallokeringsmodel. Arbejdet
med at skabe et ensartet validt datagrundlag vil dog først kunne påbegyndes primo i 2020. Henses der til
implementeringsudfordringer bør datamaterialet basere sig på to års data. Derfor vil eventuelle ændringer
først vil kunne indarbejdes fra budget 2023.
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Kvalitet og relevans i læreruddannelsen – Ekspertgruppens evaluering og vurdering af læreruddannelsen af 2013

2.

RESUME
I 2018 har en ekspertgruppe nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet evalueret læreruddannelsen. Evalueringen er igangsat som opfølgning på den politiske aftale fra 20125 om at
reformere læreruddannelsen, hvor det blev besluttet, at der skulle foretages en samlet evaluering
af den nye læreruddannelse efter uddannelsens første gennemløb.
Resuméet sammenfatter ekspertgruppens hovedpointer knyttet til evalueringens temaer. Endvidere indeholder resuméet en oversigt over forslag til udviklingsområder. Resuméet afsluttes med
en præsentation af ekspertgruppens perspektivering i form af tre fokuspunkter for udvikling af læreruddannelsen.

2.1

Læreruddannelsens kvalitet og relevans - hovedpointer
Ekspertgruppens evaluering peger sammenfattende på, at læreruddannelsens kvalitet og relevans
på en række områder er tilfredsstillende. Det gælder i forhold til flere kernelementer i uddannelsen, fx styrket grundfaglighed, brug af kompetencemål samt styrket praktik. Det er tilsvarende
lykkedes at gøre læreruddannelsen mere relevant i forhold til nogle af de centrale behov, der er
efterspurgt hos aftagerne, bl.a. i forhold til arbejdet med klasseledelse. Andre kompetencebehov
bliver i mindre grad løftet af læreruddannelsen, fx evnen til at arbejde tværprofessionelt og forældresamarbejde.
For så vidt angår styring og rammer, vurderer ekspertgruppen, at bekendtgørelsen for den nye
læreruddannelse udgør en hensigtsmæssig ramme til at realisere de høje ambitioner om kvalitet
og relevans samt en tidssvarende og fleksibel uddannelse. Dog vurderer ekspertgruppen, at omfanget af kompetencemål vil kræve et kritisk eftersyn. Professionshøjskolernes beslutning om at
implementere en version af modulstrukturen med mange små moduler har haft fordele, men har
samtidig skabt utilsigtede konsekvenser i form af særligt manglende sammenhæng og progression i de studerendes læring. Evalueringen afslører også andre kvalitetsudfordringer ved
læreruddannelsen, hvor ekspertgruppen særligt noterer sig, at en fælles, ambitiøs læringskultur
endnu ikke er dominerende på uddannelsen som helhed. Endelig fremhæver ekspertgruppen, at
der eksisterer et uudnyttet potentiale for øget brug af praksisnær forskning.
Læreruddannelsen er således godt på vej, men det vil kræve fortsat udvikling på en række områder for dermed at sikre, at læreruddannelsen samlet set lever op til målene om høj kvalitet og
tydelig relevans for folkeskolen.
Adgang og optag
Reformen af læreruddannelsen skærpede reglerne for adgang og optag for at gøre uddannelsen
mere attraktiv for flere dygtige unge. De ændrede regler har medvirket til, at flere studerende optages med et bedre karaktergennemsnit. Der er tegn på, at flere studerende er fagligt stærkere
og mere motiverede end tidligere, men ekspertgruppen ser også et tydeligt behov for fortsat at
arbejde systematisk med motivation og at øge prestigen ved at være studerende på læreruddannelsen. Frafaldet på læreruddannelsen er ikke faldet efter reformen, og indsatsen i forhold til at
tiltrække og fastholde dygtige studerende skal fortsat prioriteres – og endog styrkes.

5

https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/reform-af-laereruddannelsen.
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Uddannelsens struktur – valg af modulstruktur
Som noget nyt i forhold til tidligere er den nuværende læreruddannelse opbygget af moduler.
Dette er i tråd med anbefalingen fra 2012-evalueringen om deregulering samt principperne fra
Bologna-processen. Den nuværende model for modulisering af læreruddannelsen er besluttet af
professionshøjskolerne i fællesskab. Evalueringen viser, at valg af modulstruktur både har styrker
og svagheder. Den valgte struktur har øget fleksibilitet og valgfrihed for de studerende, men disse
fordele er opnået på bekostning af uddannelsens samlede kvalitet, herunder udfordringer i forhold
til at sikre dybde, sammenhæng og progression i uddannelsen for både undervisere og særligt de
studerende. Det vægter tungt for ekspertgruppen, at valget af en model med små moduler på 10
ECTS-point indebærer mange skift for de studerende samt udfordringer i forhold til at sikre sammenhæng og progression i uddannelsen. Professionshøjskolerne arbejder på forskellig vis på at
imødegå udfordringerne, men ekspertgruppen finder det væsentligt, at professionshøjskolerne arbejder videre med at finde en mere hensigtsmæssig model for modulisering af uddannelsen.
Læringskultur og studieintensitet
Reformaftalen fra 2012 sætter barren højt i forhold til relevans (kompetencerne skal matche behov) og kvalitet (god undervisning med højt læringsudbytte). Som en drivkraft hertil var
ambitionen at styrke studieintensitet blandt de studerende og at etablere en ambitiøs læringskultur på læreruddannelsen. Ekspertgruppen konstaterer, at man på professionshøjskolerne ikke er i
mål med at sikre en højere studieintensitet blandt de studerende. Der er for stor variation i deltagelsen og motivationen blandt de studerende, og dette ser ud til at have en demotiverende effekt
på gruppen af fagligt ambitiøse studerende. Det er således en væsentlig hovedpointe for ekspertgruppen, at en fælles, ambitiøs læringskultur endnu ikke gennemsyrer læreruddannelsen som
helhed.
Kompetencemål på læreruddannelsen
Med reformen blev der indført kompetencemål på læreruddannelsen. Ekspertgruppen vurderer, at
kompetencemålene har været et virkemiddel til at signalere høje krav til såvel undervisere som
studerende. Kompetencemålene har samtidig være med til at understrege, at studerende skal besidde stærke kompetencer i fagene (fagfaglig kompetence) og kunne undervise i fagene
(fagdidaktisk kompetence). Den konkrete udmøntning af disse mål har imidlertid været vanskelig.
Det skyldes, at kompetencemålenes omfang og ambitionsniveau flere steder medfører en stoftrængsel, der gør det vanskeligt at realisere en undervisning med tilstrækkelig kvalitet, dvs. en
undervisning, hvor de studerende har mulighed for at lære det, der er ambitionen.
Bedømmelse og prøver
Med den nye læreruddannelse blev der indført en grundigere bedømmelse af de studerende, ligesom eksamenskravene til de studerende blev skærpet. Ekspertgruppen konstaterer, i tråd med
observationerne relateret til kompetencemål, at kompetencemålsprøverne (herunder de tre praktikprøver) stiller høje krav til de studerende. Evalueringen påpeger imidlertid også en række
udfordringer. De anvendte prøver er reelt bedst til at bedømme de studerendes viden og færdigheder, og de understøtter i mindre grad en retvisende bedømmelse af, hvorvidt de studerende
kan demonstrere undervisningskompetence, til trods for at det er målet for prøverne. Det er endvidere et tydeligt resultat, at underviserne og særligt de studerende oplever lave krav i
modulgodkendelsen. Det samlede antal prøver og modulgodkendelser på læreruddannelsen er
endvidere en væsentlig udfordring.
Læreruddannelsens videngrundlag
Læreruddannelsen skal være funderet i såvel praksisrelevant som forskningsbaseret viden. I den
sammenhæng er det skriftlige professionsbachelorprojekt et omdrejningspunkt, da det er et krav,
at projektet både tager udgangspunkt i en konkret empirisk problemstilling og inddrager
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resultater fra forskning og forsknings- og udviklingsprojekter. Ekspertgruppen anerkender det forbedringsarbejde, som professionshøjskolerne har været optaget af i en årrække, bl.a. i form af
deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter, opnormering af ph.d.-uddannede undervisere mv.
På trods heraf er det en hovedpointe fra ekspertgruppen, at der ikke i tilstrækkelig grad er fokus
på, hvordan forsknings- og udviklingsviden inddrages systematisk i undervisningen, ligesom de
studerendes bachelorprojekter kun i mindre grad er funderet i forskning. Der er her tale om et
indsatsområde, der griber ind i flere pointer i ekspertgruppens perspektivering (se til sidst i nærværende kapitel).
Lærerens grundfaglighed
Lærerens grundfaglighed (pædagogik og lærerfaglighed samt almen dannelse/KLM) udgør et nyt
fagområde i læreruddannelsen fra 2013, om end pædagogiske fag og fagområder længe har været en integreret del af uddannelsen. Det er en gennemgående pointe fra evalueringen, at
professionshøjskolerne arbejder aktivt på at sikre sammenhæng mellem lærerens grundfaglighed
og undervisningsfagene. Både undervisere og studerende oplever, at sammenhængen bliver tilstræbt. De studerende oplever almen dannelse (KLM) som et væsentligt fundament i
uddannelsen, men data viser, at prioritering af undervisningen i almen dannelse (KLM) varierer
betydeligt på tværs af professionshøjskolerne. En hovedpointe er endvidere, at undervisningen i
lærerens grundfaglighed på nogle områder bidrager til at klæde de studerende på med pædagogiske og lærerfaglige kompetencer. Det gælder eksempelvis i relation til klasseledelse, som er en
væsentlig pædagogisk kompetence, der er stærkt efterspurgt i folkeskolen. På andre områder opnår de studerende på læreruddannelsen kun i begrænset omfang pædagogiske og lærerfaglige
kompetencer, fx i relation til forældresamarbejde. Samtidig viser evalueringen, at de studerendes
kompetenceniveau i undervisningsfagene er fastholdt på trods af, at de pædagogiske fag udgør
en relativt større del af læreruddannelsen end tidligere. Særligt skolelederne vurderer, at dimittenderne i høj grad har fagfaglige og fagdidaktiske kompetencer til at undervise i deres fag i
grundskolen.
Praktik og praksistilknytning
Reformen af læreruddannelsen havde som ambition ”at skabe en bedre praktik, hvor de kommende lærere er bedre forberedt på undervisningssituationen” (aftaleteksten, side 5).
Ekspertgruppen konstaterer, at denne ambition langt hen ad vejen er lykkedes. De studerende er
overordnet tilfredse med praktikken, og indførelsen af kompetencemål og prøver for praktikken
har været med til at øge kvaliteten, fx i form af styrket progression i praktikken. Evalueringen viser også, at praksistilknytningen – dvs. samarbejde mellem professionshøjskoler og grundskoler –
er øget, men der peges samtidig på et behov for stærkere formalisering, kontinuitet og fokus på
kvaliteten i praksissamarbejdet.
Kompetencer med særlig opmærksomhed i folkeskolen
Evalueringen har afslutningsvist undersøgt, hvorvidt læreruddannelsen bidrager til, at lærerstuderende bliver klædt på med udvalgte lærerfaglige kompetencer, som har særlig opmærksomhed i
folkeskolen. Ekspertgruppen konstaterer flere udfordringer i denne sammenhæng. For det første
klæder læreruddannelsen ikke i tilstrækkelig grad de studerende på til at samarbejde med andre
faggrupper. For det andet er der stor variation – både på tværs af professionshøjskoler og på
tværs af studerende – i, hvorvidt de studerende opbygger kompetencer inden for centrale områder, fx it og medier samt bevægelse i undervisningen. Dette skyldes bl.a., at
professionshøjskolernes fokus på disse emner varierer, og at de studerende i høj grad selv skal
opsøge undervisning i form af specialiseringsmoduler.
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2.2

Udviklingsområder
Som supplement til ovenstående tematiske hovedpointer har ekspertgruppen formuleret 19 udviklingsområder. Disse repræsenterer temaer eller emner, som ekspertgruppen har fundet
væsentlige for den videre udvikling af læreruddannelsen. Udviklingsområderne er sammenfattet i
oversigtsform nedenfor og er udfoldet i detaljer i selve rapporten.
Tabel 2-1: Ekspertgruppens forslag til udviklingsområder

Tema og udviklingsområde
Adgang og optag
1. Kontinuerligt og systematisk fokus på motivation
Den valgte modulstruktur
2. Systematik i forhold til samarbejdet mellem undervisere
3. En modulstruktur, som i højere grad understøtter uddannelsens formål
Læringskultur med høj studieintensitet
4. Stærkere fokus på god, krævende og ambitiøs undervisning
5. Fokus på relationer og det gensidigt forpligtende undervisningsfællesskab
Faglige krav
6. Kritisk vurdering af mål for læringsudbytte
7. Højere ambitioner for anvendelse af primærlitteratur i undervisningen
Bedømmelse og prøver
8. Behov for at se nærmere på organisering af modulgodkendelserne
9. Behov for højere krav og større konsekvens i forbindelse med modulgodkendelsen
10. Behov for et nyt blik på praktikprøverne
Videngrundlaget i læreruddannelsen
11. Behov for integration af forsknings- og udviklingsviden i hele uddannelsen
12. Fokus på kvalitet og relevans af forsknings- og udviklingsaktiviteter
13. Styrket sammenhæng mellem efter- og videreuddannelsesaktiviteter og grunduddannelsen
Lærerens grundfaglighed
14. Fokus på at styrke samarbejde mellem lærerens grundfaglighed og undervisningsfagene
15. Almen dannelse skal i højere grad ”gennemsyre hele uddannelsen”
Praktik og praksistilknytning
16. Der er fortsat et uudnyttet potentiale i brugen af partnerskabsaftaler og andre formelle aftaler mellem
professionshøjskolerne og skolerne
17. Fokus på kvalificering af praksissamarbejdet
Kompetencer med særlig opmærksomhed i folkeskolen
18. Behov for at styrke overgangen mellem læreruddannelsen og arbejdslivet
19. Mere og bedre viden om tværprofessionelt samarbejde i skolen

2.3

Perspektivering: Tre fokusområder
Nærværende evaluering af læreruddannelsen ser både bagud (evaluering af målopfyldelse, herunder styrker og svagheder) og fremad (udviklingsområder). Ekspertgruppen har endvidere valgt at
stille skarpt på tre fokusområder, der vurderes som betydningsfulde for udvikling af læreruddannelsen. Fokusområderne, der præsenteres nedenfor, har perspektiverende karakter og skal ses
som indspil til at løfte læreruddannelsen i Danmark.
1. Læreruddannelsen som centrum for didaktisk udvikling
Ekspertgruppen argumenterer som et første fokuspunkt for behovet for udvikling og udøvelse af
en læreruddannelsesdidaktik. Uddannelsen må i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag,
sikre, at de studerende møder fagligt og didaktisk velgennemtænkte og sammenhængende forløb,
hvor de i teori og praksis kan gøre sig erfaringer med den gode undervisning. Ekspertgruppen har
oplevet, at der til en vis grad mangler fællesnævnere og sammenhængskraft i læreruddannelsen
ift. til den undervisning, som tilbydes. Det gælder både for uddannelsen som helhed og på den
enkelte professionshøjskole/det enkelte udbudssted. Ekspertgruppen vurderer, at der er et potentiale i at styrke den fælles didaktiske faglighed, der bør karakterisere læreruddannelsen som
helhed. Tydelighed om og arbejdet med, hvad der kendetegner god undervisning, både på læreruddannelsen og i grundskolen, forekommer at være afgørende for både undervisernes fortløbende
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professionelle udvikling, og for at læreruddannelsen kan uddanne lærere til folkeskolen, der kan
imødekomme de stigende og skiftende krav til lærergerningen. Herved understøttes såvel læreruddannelses status, læringskultur, dens kvalitet og dens generelle samfundsmæssige relevans.
Læreruddannelsen skal med andre ord i højere grad end i dag være centrum for didaktisk udvikling – og dermed eksponent for den gode undervisning.
2. Praksisnær forskning og forskningsnær praksis
Et andet fokuspunkt omhandler videngrundlaget for læreruddannelsen. Som nævnt tidligere anerkender ekspertgruppen dels flere års arbejde for at styrke praksisnær og anvendelsesorienteret
forskning relateret til læreruddannelsen, dels at der er tale om ’et langt sejt træk’. På denne baggrund betoner ekspertgruppen, at læreruddannelsen i et fremtidigt perspektiv i højere grad skal
relevanssikres ved at være funderet både i forskningsbaseret viden om, hvad god undervisning
er, og samtidig inddrage praksis i uddannelsen via styrket praksissamarbejde. Ekspertgruppens
hovedbudskab er, at læreruddannelsens aktører fremadrettet skal være med til at udvikle forskning, der er praksisnær og praksisrelevant, og som kan bidrage til at gøre undervisere og
lærerstuderende klogere på skolens praksis. Læreruddannelsen skal endvidere være dygtig til at
sikre, at den praksisnære forskningsviden inddrages systematisk i undervisningen på læreruddannelsen. De lærerstuderende skal blandt andet blive dygtige til selv at forholde sig
eksperimenterende, undersøgende og analyserende til praksis. Færdiguddannede lærere kan derigennem blive eksponenter for, hvad man kunne kalde forskningsnær praksis i deres lærergerning
i skolen. Idealet er både praksisorienteret forskning (på læreruddannelsen) og forskningsbaseret
praksis (i lærergerningen).
3. Læreruddannelsen som livslang læring
Ekspertgruppens tredje og sidste fokuspunkt kobler sig til tænkningen om at anskue læreruddannelsen som fundamentet for livslang læring i lærergerningen. Ekspertgruppen ønsker at
fremhæve, at en læreruddannelse af høj kvalitet nødvendigvis må gå hånd i hånd med løbende
professionsudvikling. Med reference til såvel den seneste TALIS-undersøgelse6 og forskning vedrørende betydningen af efteruddannelse peger ekspertgruppen på to potentielle indsatsområder i
relation til livslang læring: (1) et stærkere fokus på at arbejde systematisk med overgangen fra
studerende til nyuddannet lærer, fx via induktionsforløb, mentorforløb og lign., og (2) behovet for
løbende at kapacitetsopbygge og udvikle lærerens kompetencer som grundlag for at vedligeholde
og udvikle lærerens praksis. Ekspertgruppen peger i den sammenhæng på betydningen af den løbende professionsudvikling som virkemiddel til fastholdelse af lærere i faget.

6

OECD: TALIS 2013 Results: An international perspective on teaching and learning (2014).
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Afdelingsbeskrivelse for Enhed for erhvervskontakt,
entreprenørskab & studentervæksthuse
Afdelingens formål
Enhedens formål er at medvirke til, at VIAs studerende bliver mere entreprenante og at fastholde VIAs
nuværende position som Danmarks mest entreprenante uddannelsesinstitution, hvilket vil resultere i, at VIAs
dimittender bliver forandringsagenter, der forandrer de professioner, som de får job i. Desuden skal enheden
skabe en tættere relation til det private erhvervsliv og være erhvervslivets indgang til VIA som single point of
contact.
Entreprenørskabsindsatsen skal fortsat være en væsentlig bidragsyder til at realisere tværprofessionelle
synergier og kompetencer samt til at skabe flere muligheder for de studerende fagligt, didaktisk og
beskæftigelsesmæssigt. Det skal bl.a. ske gennem entreprenørskab ind i uddannelserne og en
videreudvikling af studentervæksthusene. Entreprenørskab ind i uddannelserne skal sikre, at alle studerende
i VIA modtager undervisning i entreprenørskab igennem deres uddannelse. Studentervæksthusene skal
udvikle VIAs talenter indenfor innovation og entreprenørskab, så de kan gøre en forskel på fremtidens
jobmarked.
Den tættere relation til erhvervslivet skal dels ske ved at understøtte og skabe større synergier mellem de
indsatser, der allerede findes indenfor erhvervskontaktområdet, og dels ved at udvikle nye tiltag, som skaber
værdi for både uddannelser, forskningsområder og de deltagende virksomheder. Det kan fx være nye
partnerskabsmodeller og at skabe rammerne for, et strategisk samarbejde med det private erhvervsliv.
Ligeledes skal enheden sikre et tættere og forpligtende samarbejde mellem studerende, undervisere,
forskere og virksomheder, der er med til at udvikle de professioner, som VIA uddanner til.
Afdelingens opgaver
Enheden skal monitorere, skabe overblik, koordinere og udvikle VIAs entreprenørskabsaktiviteter, hvor
studentervæksthusene udgør en central rolle af VIAs DNA. Enheden har ansvaret for driften og udviklingen
af studentervæksthusene samt de eksternt finansierede projekter, som studentervæksthusene deltager i.
Desuden har enheden til opgave at opbygge et HUB for entreprenørskab, der skal udbrede entreprenørskab
ind i uddannelserne ved at sprede de allerede udviklede didaktiske designs og undervisningsformater på
tværs af VIAs uddannelser samt være med til at udvikle nye tiltag indenfor entreprenørskabsundervisning.
Ligeledes skal enheden være med til at understøtte uddannelseslederne i implementeringen af VIAs strategi
i forhold til, at alle studerende skal møde entreprenørskab i løbet af deres uddannelse inden udgangen af
2020. Til de uddannelser hvor entreprenørskab er forankret, skal der udvikles et selvevalueringsværktøj,
som skal være med til at løfte og videreudvikle entreprenørskabsundervisningen. Derudover er VIAs
Innovationspris og challenges.dk forankret i enheden. Samspillet med virksomheder vil ligeledes være med
til at udvikle de studerendes entreprenørielle kompetencer.
For erhvervskontaktområdet skal enheden i første omgang koordinere VIAs mange forskellige samarbejder
med private virksomheder og erhvervsorganisationer, erhvervsfremmesystemet, kommuner og de lokale
erhvervsråd. En stor udviklingsopgave for enheden bliver etableringen et nyt og endnu stærkere setup, så
erhvervskontaktområdet fremadrettet bliver prioriteret endnu højere og knyttet endnu stærkere til
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uddannelserne. Enheden skal også være med til at forberede møder med virksomheder, så
repræsentanterne fra VIA er klædt bedre på til møderne. Det kan ske ved fx at benchmarke VIAs strategi
med virksomhedens strategi, udarbejde et overblik over hvilke aktiviteter VIA har med den pågældende
virksomhed eller hvilke nye forsknings- og udviklingsprojekter, som kunne være relevante for den
pågældende virksomhed. Der skal også skabes et mere professionelt setup, hvor der skal koordineres bedre
internt, videndeles omkring besøg hos virksomheder og nye tiltag som fx ingeniørsatsningen. Desuden
deltager enheden i planlægning af fælles besøg, hvor flere af VIAs aktører deltager, for at VIA skaber mere
værdi hos virksomhederne. Derudover skal enheden i et tæt samarbejde med Stab, strategi og politisk
analyse være med til at kommentere, påvirke og sætte dagsorden indenfor erhvervspolitikområdet.
Ressourcer/kompetencebehov
Konkret vil enheden bestå af følgende kompetenceprofiler:





Projektlederkompetencer med evnen til at implementere VIAs projekter indenfor erhvervskontakt og
entreprenørskab samt til at operere på alle niveauer i VIA.
Projektmedarbejderkompetencer som skal støtte og medvirke til implementering af VIAs projekter
indenfor entreprenørskab og erhvervskontakt.
Stærke entreprenørskabskompetencer til udviklingen af entreprenørskabsundervisning og tilbud til
de studerende i studentervæksthusene. Profilerne skal være med til at realisere VIAs mål om, at alle
studerende modtager undervisning i entreprenørskab.
Analysekompetencer som skal forberede og koordinere VIAs besøg hos private virksomheder.

Det der kendetegner alle profilerne, er, at de er selvledende, proaktive og procesorienterede. De skal være
med til at indfri VIAs ambitiøse mål indenfor området. Ligeledes skal profilerne være dygtige til at arbejde på
tværs i VIA for at opnå tværfaglige synergier indenfor området.
Organisering
Enheden vil være organiseret i en matrixorganisering omkring enhedens tre fokusområder. Enheden består
af få ansatte, som er stærke ressourceprofiler indenfor hhv. erhvervskontakt, entreprenørskab og
studentervæksthuse samt indkøbte ressourcer fra uddannelsesområdet (som fx koordinator for ét af
studentervæksthusene). Der vil være et behov for koordinering og udvikling af de forskellige indsatsområder
internt i enheden, og derfor vil der regelmæssigt være møder på tværs af indsatsområderne.
Samarbejdsrelationer Enhedens væsentligste samarbejdsrelationer i fællesområdet er:




Stab, strategi og politisk analyse ifm. erhvervspolitikken, erhvervsfremmesystemet og
erhvervskontakten
Kommunikation, studieliv og internationalisering ifm. koordinering af erhvervskontakten som sker i
karrierecenteret
Uddannelsesudvikling og projektstøtte ifm. eksternt finansierede projekter

Entreprenørskabsområdet vil have en berøringsflade med alle uddannelsesområder og det vil være
strategisk vigtigt at få involveret EVU uddannelserne i entreprenørskabsområdet. Der vil være fokus på at
opnå flere synergieffekter mellem de enkelte uddannelsesområder. Erhvervskontaktområdet vil have en
samarbejdsflade med de erhvervsrettede uddannelser.
Under Forskning og Udvikling vil især Center for Innovation og Entreprenørskab være en strategisk vigtig
samarbejdspartner i forhold til entreprenørskabsindsatsen. Det kan fx være ifm. måling af effekten af de
entreprenørskabsaktiviteter, som de studerende deltager i.
Erhvervskontaktområdet skal have en tæt koordinering med de forsknings- og udviklingsområder, der har
relation til det private erhvervsliv, for at det private erhvervsliv oplever VIA som en koordineret enhed.
Til digitaliseringsområdet vil der være flere snitflader, fx mellem studentervæksthusene og makerspaces hvor
der skal være et tæt samarbejde. Derudover kan studentervæksthusene være eksperimentarium for
digitaliseringsområdets nye indsatser, hvor de studerende er målgruppen.
Enheden vil desuden have en række eksterne partnere, hvor nogle af de centrale partnere er:

2/3






Erhvervsfremmesystemet og erhvervshusene
ConnectDenmark
Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Bryggeri og Dansk IT
Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Erhvervsministeriet

Mål og indsatsområder
Enhedens opgaver på kort sigt er:









Afholdelse af entreprenørskabskonference i efteråret 2019
At lede pilotprojekter omkring fokus på entreprenørskab i deres respektive uddannelser på fem
uddannelser
Facilitering af videndeling om 15 allerede udviklede undervisningsformater indenfor innovation og
entreprenørskab (strategiske puljemidler for en smidig organisation)
Udvikle en model for innovationstalenter i studentervæksthusene, så talenterne bliver klædt til at
kunne håndtere alle faserne i innovation
Kortlægning af de forskellige indsatser indenfor erhvervskontakt gennem workshop
Oprette netværk for erhvervskontaktområdet
Afholde udviklingsdag for erhvervskontaktområdet
Etablering af netværk for erhvervskontaktområdet

Enhedens opgaver på lang sigt er:












Udvikling af VIAs professioner
At entreprenørskabskonferencen bliver en tilbagevendende konference, som sætter fokus på hhv.
entreprenørskab og ledelse af entreprenørskab
At entreprenørskab bliver en del af DNA’en i alle VIAs uddannelser
Udvikling af forløb om entreprenørskabsmindset for alle ansatte i VIA og at give alle ansatte
værktøjer, som de kan anvende i hverdagen
Udvikling af selvevalueringsforløb for videreudvikling af entreprenørskab på uddannelserne
At styrke det strategiske samarbejde med det private erhvervsliv
Udvikling af model for single point of contact for erhvervskontaktområdet
Udvikling af strategisk partnerskabsmodel for samarbejde med virksomheder på tværs af VIA
At studentervæksthusene har fokus på at udvikle entreprenante og innovative studerende
At studentervæksthusene bliver endnu mere integrerede i de lokale økosystemer for
entreprenørskab
At fastholde VIAs position som førende uddannelsesinstitution indenfor entreprenørskab

De prioriterede indsatsområder



Udvikling af erhvervskontaktområdet
Entreprenørskab ind i uddannelserne - fokus på at nå alle uddannelser inden udgang af 2020

Opfølgning på mål
Enheden vil bruge 2019 til at konsolidere sig internt i organisationen og på at realisere de kortsigtede mål.
Ved årsskiftet vil der være en evalueringen af indsatsen.
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Resultatlønskontraktens ramme ved 100 % målopfyldelse er for rektor: kr. 180.000, jf. ”Notat om rammer for resultatløn 2018”. Beløbet indekseres ikke i aftaleperioden. Afsættet for resultatlønskontrakten er Strategiske rammekontrakt 2018-2021, som VIA forventer at indgå med Uddannelses- og Forskningsministeriet i april 2018, VIAs Strategi 2018-2020 samt delmål i arbejdet med VIAs nye økonomimodel og budgetproces.
Budgetoverholdelse som vilkår: Fuld udbetaling af resultatlønsaftalen med den opgjorte grad af målopfyldelse forudsætter, at VIA samlet set overholder sit
budget, og at der ikke er væsentlige, negative budgetafvigelser for kontraktholderens budget og ansvarsområde. Såfremt væsentlig budgetafvigelse forekommer, afgør aftaleparten graden af nedsættelse af udbetaling af resultatløn, idet årsager til og omfang af budgetafvigelsen lægges til grund for vurderingen.
Effekter som følger af ændrede regnskabsprincipper vil blive vurderet konkret af aftaleparten. Regulering af udbetalingen finder sted i overensstemmelse med
”Notat om rammer for resultatløn 2018”, jf. journalnummer: U0001-7-03-1-17.
Med hensyn til de overordnede retningslinjer for VIAs brug af resultatløn har kontraktholder læst ”Notat om rammer for resultatløn 2018”, jf. journalnummer:

U0001-7-03-1-17.
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1.

Strategisk rammekontrakt

Argumentation for
delemnet:

VIA og Uddannelses- og Forskningsministeriet indgår en ny strategisk rammekontrakt for 2018-2021 i april, og
kontrakten er gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.
På første forhandlingsmøde med styrelsen er der aftalt fem strategiske mål for kontrakten:
1. Alle VIAs studerende skal opnå det højest mulige læringsudbytte
2. VIAs uddannelser skal matche arbejdsmarkedets behov
3. Vi vil styrke samarbejdet med praksis i videnkredsløbet
4. Vi vil understøtte det rigtige uddannelsesvalg for den enkelte og understøtte gennemførelsen
5. Vi vil fremme fleksibel og efterspørgselsdrevet kompetenceudvikling i hele regionen
Repræsentanter fra DSR, HSU, ledere, chefer, direktion og bestyrelse har deltaget i en sparringsgruppe, der har
bidraget til udarbejdelsen af strategisk rammekontrakt.
I tilknytning til den strategiske rammekontrakt skal der endvidere udarbejdes en handleplan med henblik på at
realisere de strategiske mål. Handleplanen er ikke formelt en del af kontrakten, men den vil danne grundlag for
de årlige statusredegørelser til ministeriet. Handleplanen vil være et dynamisk dokument, som kan ajourføres i
løbet af kontraktperioden. Et indledende udkast til handleplanen indsendes til ministeriet i februar 2018 sammen
med VIAs udspil til strategisk rammekontrakt forud for andet forhandlingsmøde med ministeriet.
VIA ønsker at fastholde ministeriets intension om at have fokus på fremdrift i forhold til målene i VIAs arbejde
med den strategiske rammekontrakt frem for at have fokus på konkrete måltal, som under tidligere udviklingskontrakter.

Målopfyldelse:

1a. Første version af handleplanen knyttet til strategisk rammekontrakt og forelægges VIAs direktion inden 1.
oktober 2018 (40 %)
1b. Hvert hovedområde i VIA har udvalgt tre ud af de fem mål i den strategiske rammekontrakt som særlige fokusområder for 2018-2019. Hovedområderne har sat indsatser i gang i 2018 for at fremme de udvalgte mål (60
%)
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Opgørelse:

1a. Fuld målopfyldelse: Der foreligger en handleplan til direktionsbehandling inden 1. oktober 2018 (100 %). Delvis målopfyldelse: Der foreligger en handleplan til direktionsbehandling inden 1. december 2018 (50 %). Manglende målopfyldelse: hvis direktionen ikke er blevet forelagt en handleplan per 1. december 2018 (0 %).
1b. Fuld målopfyldelse: Inden udgangen af 2018 behandler direktionen en statusredegørelse fra alle hovedområder om, hvilke tre mål fra strategisk rammekontrakt der er valgt ud, samt hvilke indsatser der er sat i gang for
at fremme disse mål. Delvis målopfyldelse: Et eller flere hovedområder har udvalgt tre mål og planlagt, men
ikke igangsat, konkrete indsatser inden udgangen af 2018. Manglende målopfyldelse: Ét eller flere hovedområder har hverken planlagt eller igangsat indsatser.

Dokumentation:

Skriftlig dokumentation på sager i SBSYS vedr. Strategisk Rammekontrakt og arbejdet med udarbejdelsen af
handleplanen samt af dagsordener/referater fra direktions- og bestyrelsesmøder.

Særlige bemærkninger:

-

Målepunkt

Måltal/Milepæl

1a. Fuld
målopfyldelse:
Strategisk
Der foreligger
rammekontrakts samlede en handleplan
målopfyldelse til direktionsbehandling inden 1. oktober
2018 (100 %).
1b. Fuld
målopfyldelse: Inden
udgangen af

Vægt Afrapportering
30 %

A. Målopfyldelse vurderet i forhold til måltal/milepæl:
Angiv målopfyldelsesgrad:

90

%

B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse i forhold til måltal/milepæl:
Bestyrelsesformanden har med forretningsudvalget vurderet målopfyldelsen for 1a til 75 %, da
handleplanen som krævet var forelagt direktionen inden 1. oktober 2018, men ikke behandlet. 1b
er 100 % opfyldt.
Beregning af den samlede målopfyldelse:
1a: 75 % (vægt 40%) = 30
1b: 100 % (vægt 60%) = 60
I alt 90 %
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2018 behandler direktionen en
statusredegørelse fra
alle hovedområder om,
hvilke tre
mål fra strategisk rammekontrakt
der er valgt
ud, samt
hvilke indsatser der er
sat i gang
for at
fremme
disse mål
(100 %).

C. Dokumentation for målopfyldelse.
1a. Første version af handleplanen knyttet til strategisk rammekontrakt og forelægges VIAs
direktion inden 1. oktober 2018:
Dokumentationen er hentet fra Strategisk rammekontrakt 2018-2021. Handleplan for 2018. Journalnummer på dokumentation: U0001-7-4-2-18
Behandlet i direktionen:
- Den 2. oktober 2018 og har været forelagt direktionen med udsendelse af mødematerialet
den 28. september 2018 forud for mødet.
- Den 27. november 2018
- Den 11. december 2018
Endelig godkendt af direktionen:
- Den 20. december 2018
Der kan i øvrigt henvises til referater fra direktionsmøderne i SBSYS.
1b. Hvert hovedområde i VIA har udvalgt tre ud af de fem mål i den strategiske rammekontrakt som særlige fokusområder for 2018-2019. Hovedområderne har sat indsatser i gang i
2018 for at fremme de udvalgte mål
Dokumentationen er hentet fra Strategisk rammekontrakt, statusredegørelser fra hovedområder
2018. Journalnummer på dokumentation: U0003-7-1-18
Behandlet i direktionen:
- Den 11. december 2018
Der kan i øvrigt henvises til referater fra direktionsmødet.
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2.

Ny økonomimodel og budgetproces fra 2019

Argumentation for
delemnet:

Det nye nationale bevillingssystem giver anledning til, at VIA udvikler en ny måde at allokere midler på i VIA.
I forlængelse heraf vil der i første halvår af 2018 både blive udviklet en ny økonomimodel og en ny budgetproces, idet
der efter snart 10 års levetid ved flere lejligheder er identificeret forskellige udfordringer med den nuværende.
Der er nedsat en arbejdsgruppe til at forestå udviklingsarbejdet med henblik på beslutning i direktion og bestyrelse.

Mål:

Der skal udvikles:
1. En ny økonomimodel gældende for alle områder i VIA
Arbejdet omhandler udvikling af:
a. Principper for allokering af midler til grunduddannelserne.
b. Principper for økonomimodel på EVU-området.
c. Principper for allokering af midler vedr. fællesfunktionerne og kapitalområdet.
d. Principper for allokering af midler til strategiimplementering.
Derudover skal der udvikles:
2. En budgetproces (implementeringsplan for økonomimodellen)
Det forudsættes,
e. at den nye økonomimodel og budgetproces får virkning fra 1. januar 2019
f. at den nye økonomimodel og budgetproces i VIA tilgodeser involvering af rette aktører på rette tid, således den
understøtter god sammenhæng i ledelseskæden og mellem ledelse og samarbejdsorganisation
g. at økonomimodellen understøtter tværgående ledelse.

6/19

Målopfyldelse:

Fuld målopfyldelse opnås, når der foreligger:
1. En beskrivelse af de overordnede principper for VIAs nye økonomimodel, og denne lever op til målbeskrivelsen
(ovenfor) samt er godkendt af bestyrelsen inden 1. januar 2019.
2. En plan for implementering af økonomimodellen indeholdende:
a. Beskrivelse af budgetproces - generisk og for 2019
b. Generisk årshjul for budgetarbejdet i VIA
Planen skal foreligge til direktionens og bestyrelsens behandling inden udgangen af 2018.

Opgørelse:

1. Fuld målopfyldelse: Der foreligger en beskrivelse til direktionsbehandling inden 1. januar 2019 (100 %). Delvis
målopfyldelse: Der kan ikke blive tale om delvis målopfyldelse. Manglende målopfyldelse: Hvis direktionen ikke er
blevet forelagt en beskrivelse per 1. januar 2019 (0 %).
2. Fuld målopfyldelse: Der foreligger en plan til direktionsbehandling inden 1. januar 2019 (100 %). Delvis målopfyldelse: Der kan ikke blive tale om delvis målopfyldelse. Manglende målopfyldelse: Hvis direktionen ikke er blevet forelagt en plan per 1. januar 2019 (0 %).
Opgørelsen sker på baggrund af analysegruppens arbejde og ved en konstatering af om omtalte dokumenter i 1 og
2 foreligger inden for det fastsatte tidspunkt.
Derefter er der en opgørelse af, om indholdselementerne er opfyldt:
- I opgørelsen af hvert af de fire delmål (a-d) skal de tre forudsætninger (e-f) alle være opfyldt.
- De fire delmål (a-d) skal alle være opfyldt.
- Mål 1 og mål 2 vægter lige, dvs. at der kan blive tale om en samlet målopfyldelse på 100 %, hvis begge delmål har fuld målopfyldelse. Alternativt kan der blive tale om en samlet målopfyldelse på 50 %, hvis et af delmålene ikke har fuld målopfyldelse eller der kan blive tale om en målopfyldelse på 0 %, hvis ingen af delmålene er opfyldt.

Dokumentation:

Skriftlig dokumentation på sager i SBSYS for analysegruppens arbejde, på projektweb-stedet samt af referater fra
direktions-, HSU- og bestyrelsesmøder.

Særlige bemærkninger:

-
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Målepunkt

Måltal/Milepæl

Vægt Afrapportering

Ny økonomimodel og budgetproces fra 2019
samlede målopfyldelse

20 %
1. Fuld
målopfyldelse: Der
foreligger
en beskrivelse til direktionsbehandling inden 1. januar 2019
(100 %).

A. Målopfyldelse vurderet i forhold til måltal/milepæl:
Angiv målopfyldelsesgrad:

100

%

B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse i forhold til måltal/milepæl:
-
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2. Fuld
målopfyldelse: Der
foreligger
en plan til
direktionsbehandling
inden 1. januar 2019
(100 %).

C. Dokumentation for målopfyldelse.
1. En ny økonomimodel gældende for alle områder i VIA
Direktionen blev den 20. marts 2018 præsenteret for første udkast til en beskrivelse af VIAs nye
økonomimodel. Den 3. april 2018 blev direktionen præsenteret for et justeret oplæg til den nye
økonomimodel. Direktionen har løbende drøftet justeringer i modellen. Bestyrelsen godkendte den
endelige modelbeskrivelse på sit møde den 2. oktober 2018.
I forhold til de konkrete delmål konstateres:
a. Principper for allokering af midler til grunduddannelserne.
Der er i materialet opstillet principper for allokering af midler til grunduddannelserne, baseret på antallet af STÅ samt en andel af taxameterindtægten.
b. Principper for økonomimodel på EVU-området.
EVU-modellen er bortset fra udgifter til ledelse og studieadministration i store træk valgt
fortsat inden for rammerne af den gamle model, da det er i god overensstemmelsen med
principperne i den nye økonomimodel
c. Principper for allokering af midler vedr. fællesfunktionerne og kapitalområdet.
Midler til fællesområdet og kapitalområdet er rammebudgetlagt efter prioritering i direktionen jf. den nye økonomimodel
d. Principper for allokering af midler til strategiimplementering.
Princippet i den nye økonomimodel er, at der centralt afsættes og prioriteres midler til strategiudvikling og understøttelse.
Delmål 1 er opfyldt 100 %.
2. En budgetproces (implementeringsplan for økonomimodellen)
Direktionen har behandlet tidsplanen for budgetlægningen med henblik på at 2019-budgettet lægges inden for rammerne af den nye økonomi den 28. august 2018.
I forhold til de konkrete delmål konstateres:
e. at den nye økonomimodel og budgetproces får virkning fra 1. januar 2019
Budget 2019 er lagt inden for rammerne og principperne i den nye økonomimodel. Budgettet blev godkendt på bestyrelsens møde den 1. februar 2019 med virkning fra 1. januar
2019.
f. at den nye økonomimodel og budgetproces i VIA tilgodeser involvering af rette aktører på
rette tid, således den understøtter god sammenhæng i ledelseskæden og mellem ledelse
og samarbejdsorganisation
I tidsplanen har der været afsat tid til dialogmøder i ledergrupperne af to omgange - ultimo
maj samt ultimo september 2018. HSU har drøftet den nye økonomimodel den 24. maj, den
14. september og den 1. november 2018. Desuden har der været afholdt åbne informations- og dialogmøder i hhv. Viborg og Aarhus den 26. oktober 2018.9/19

g. at økonomimodellen understøtter tværgående ledelse.
Med de nye principper, der er opstillet i den nye økonomimodel er en række beslutninger og
prioriteringer flyttet fra hovedområderne til direktionen og der sættes derfor fokus på tværgående ledelse af VIA. Samtidig er en række udgiftsområder inden for ledelse, studieadministration og campusledelse blevet underlagt centrale prioriteringer, så der sættes fokus på
de tværgående sammenhænge og prioriteringer på tværs.
Delmål 2 er opfyldt 100 %.
Der henvises til referater fra direktionsmøder, møder i bestyrelsen samt HSU.
Økonomimodellen og tilhørende beskrivelser, tidsplaner m.v. kan finde under journalnummer, link:
U0031-8-1-17
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3.

VIAs Strategi – Fremtidens uddannelser

Argumentation for
delemnet:

Med VIAs strategi - Aftryk på verden 2018-2020 fortsætter kursen mod VIAs vision, ”Imagine VIA 2020”, og strategien
lægger op til at VIA i endnu højere grad har fokus på verden omkring os. I disse år står både det offentlige og det private
arbejdsmarked over for gennemgribende forandringer. Digitalisering og nye teknologier skaber nye muligheder og
markante bevægelser i stort set alle professionsområder og brancher.
Udviklingen stiller nye forventninger til vores aftagere og dermed også til vores studerende.
De skal mestre deres profession på højeste faglige niveau og samtidigt kunne arbejde tværprofessionelt
og grænsekrydsende. De skal forstå, håndtere og medvirke til digitaliseringen af deres profession. De skal påtage sig
et ansvar for, at fremtidens samfund er bæredygtigt og velfungerende. De skal være hele mennesker med stærke
kompetencer til relations skabelse, problemløsning, kreativitet, kritisk tænkning og kulturel forståelse.

Mål:

På basis af Spor 5’s tre udviklingsprogrammer arbejdes der med følgende mål:
- etablering af delingsplatform
- inddragelse af studerende i forhold til studieintensitet (for VIA Erhverv, VIA Pædagogik og Samfund og VIA
Sundhed)
- inddragelse af aftagere i forhold til fleksibilitet (for VIA EVU)
- ”blended learning”.
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Målopfyldelse:

Der er tale om fuld målopfyldelse, hvis
a. alle uddannelser i VIA Erhverv, VIA Pædagogik og Samfund og VIA Sundhed med involvering af studerende
har udviklet formater, læringsobjekter og/eller didaktiske designs, der styrker de studerendes studieintensitet
bl.a. gennem anvendelse af ”blended learning”.
b. alle uddannelsesområder i VIA EVU har med inddragelse af aftagere udviklet et til flere formater, læringsobjekter og/eller didaktiske designs, der styrker fleksibiliteten i efter- og videreuddannelse bl.a. gennem anvendelse af ”blended learning”.
Alle eksemplariske formater, læringsobjekter og/eller didaktiske designs skal en måned inden afvikling af VIA konference om fremtidens uddannelser være ”uploaded” på platformen for fremtidens uddannelser. Aftryk VIA Fremtidens
uddannelser har valgt eksemplariske formater, læringsobjekter og/eller didaktiske designs fra hvert hovedområde til
præsentation på VIA konference om fremtidens uddannelser i slutningen af 2018.
De udviklede formater er beskrevet og delt på delingsplatformen, på en måde der gør dem anvendelige for kollegaer.
Udviklede formater er desuden taget i anvendelse i egen uddannelsesområde i efteråret 2018 eller dokumenteret
forventet taget i anvendelse i foråret 2019.
Delvis målopfyldelse: Hvis ikke alle hovedområder har fuld målopfyldelse. Manglende målopfyldelse: Hvis flere end to
hovedområder ikke har fuld målopfyldelse.

Opgørelse:

Antal formater på delingsplatformen – herunder antallet af formater, der involverer ”blended learning”.
Sessioner på VIA konference om fremtidens uddannelser med præsentationer af eksemplariske formater, læringsobjekter og/eller designs fra alle uddannelser.

Dokumentation:

En oversigt over links til hovedområdets formater på delingsplatformen fordelt på hovedområdets uddannelser.
Det skal fremgå af oversigten, hvor mange af formaterne, der involverer ”blended learning”.
Oversigt for alle uddannelser over præsentationer på VIA konference om fremtidens uddannelser.
Dokumentation for VIA EVUs involvering af aftagerne fremgår af et notat, der beskriver VIA EVUs samarbejde med
aftagerne om udviklingen af formater mv. Notatet er journaliseret i SBSYS.

Særlige bemærkninger:

I forhold til fastsættelse af måltal er det hverken relevant eller meningsfuldt at opgøre antallet af udviklede og igangsatte formater, både fordi ”impact”’en af ét format kan være væsentlig større og mere betydningsfuld end fx 17 andre
formater, men også fordi forskellige formater kan have forskelligt omfang og kompleksitet. Dvs. ét stort format kan
kræve en større udviklingsindsats end 5 små formater.
Hvis et tværgående samarbejde opfylder målsætningen, gælder målopfyldelsen for alle uddannelser som er involveret i samarbejdet.
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Målepunkt

Måltal/Milepæl

VIAs Strategi –
Fremtidens
uddannelser
samlede
målopfyldelse

Der er tale
om fuld
målopfyldelse, hvis
a. alle uddannelser i VIA
Erhverv, VIA
Pædagogik
og Samfund
og VIA Sundhed med involvering af
studerende
har udviklet
formater, læringsobjekter
og/eller didaktiske designs, der
styrker de
studerendes
studieintensitet bl.a. gennem anvendelse af
”blended learning”.

Vægt Afrapportering
A. Målopfyldelse vurderet i forhold til måltal/milepæl:
30 %
Angiv målopfyldelsesgrad:

100

%

B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse:
-
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C. Dokumentation for målopfyldelse.
b. alle uddannelsesområder i VIA EVU
har med inddragelse af
aftagere udviklet et til
flere formater,
læringsobjekter og/eller didaktiske designs, der
styrker fleksibiliteten i efter- og videreuddannelse
bl.a. gennem
anvendelse af
”blended learning”.

1. En oversigt over links til hovedområdets formater på delingsplatformen fordelt på hovedområdets uddannelser. Det skal fremgå af oversigten, hvor mange af formaterne, der involverer ”blended learning”.
Dokumentationen er hentet fra:
- Spor 5 Fremtidens uddannelser. Journalnummer på dokumentation: U0003-4-1-18
- VIA formater: https://studienet.via.dk/projects/VIAformat/SitePages/VIAformat.aspx
- Andel formater, der involverer ”blended learning”, er opgjort til 35 %. Journalnummer på dokumentation: U0003-4-1-18
2. Oversigt for alle uddannelser over præsentationer på VIA konference om fremtidens uddannelser
Dokumentationen er hentet fra:
- Spor 5 Fremtidens uddannelser. Journalnummer på dokumentation: U0003-4-1-18
- Konference site: https://www.tilmeld.dk/KONF031218/materiale.html
3. Dokumentation for VIA EVUs involvering af aftagerne fremgår af et notat, der beskriver
VIA EVUs samarbejde med aftagerne om udviklingen af formater mv. Notatet er journaliseret
i SBSYS.’
Dokumentationen er hentet fra
- Notat om aftagerinddragelse i udviklingen af undervisningsformater i EVU under sagen:
EVU resultatlønskontrakter 2018. Journalnummer på dokumentation:U0700-7-2-1-18
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4.

Differentierede kvalitetsstandarder

Argumentation for
temaet:

En indsats for 2018 handler altså om at få besluttet hvilke(n) kvalitetsstandard for frafald, der fremover skal gælde for
VIAs uddannelser de kommende år. Indsatsen er forankret i direktionen.

Mål:

Inden udgangen af 2018 foreligger:
1. Direktionsbeslutning om nye og differentierede kvalitetsstandarder for det ønskede niveau for studiegennemførelse gældende fra 2018, indeholdende mål for igangværende årgange og førstkommende optag.

Målopfyldelse:

Fuld målopfyldelse: Hvis der 1. januar 2019 foreligger nye og differentierede kvalitetsstandarder indeholdende mål for
alle VIAs uddannelser. Delvis målopfyldelse: Der kan ikke blive tale om delvis målopfyldelse. Manglende målopfyldelse: Hvis opgaven ikke er løst for alle videregående grunduddannelser i VIAs portefølje samt for sundhedsplejerskeuddannelsen.
Der skal foreligge mål for, hvordan hver uddannelse vil leve op til og/eller fastholde det ønskede niveau for studiegennemførelse.

Opgørelse:

Målopfyldelsen udregnes i procent.
Der måles via tilstedeværelsen af dokumentation i SBSYS.
Resultaterne aggregeres fra laveste ledelsesniveau. Hver uddannelse vægter lige.

Dokumentation:

Dokumentation fremgår af beslutningsreferater på direktionens mødesager i SBSYS.

Særlige bemærkninger:

Delemnet vedrører de uddannelser, som er omfattet af VIAs kvalitetssystem, herunder alle grunduddannelser og sundhedsplejerskeuddannelsen.
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Målepunkt

Måltal/Milepæl

Vægt Afrapportering
A. Målopfyldelse vurderet i forhold til måltal/milepæl:

Differentierede kvalitetsstandarder
samlede målopfyldelse

Fuld målopfyldelse: Hvis der 1.
januar 2019 foreligger nye og differentierede kvalitetsstandarder indeholdende mål
for alle VIAs uddannelser

10 %
Angiv målopfyldelsesgrad:

100

%

B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse:
-

C. Dokumentation for målopfyldelse.
Hvis der 1. januar 2019 foreligger nye og differentierede kvalitetsstandarder indeholdende mål for alle VIAs uddannelser.
Dokumentationen er hentet fra
- Opfølgning på kvalitetsrapporter 2017. Journalnummer på dokumentation: U00014-3-6-18
Der henvises til referat fra direktionsmødet den 2. oktober 2018, hvor differentierede kvalitetsstandarder blev behandlet.
- Direktionen godkendte de differentierede mål for uddannelserne, som vil resultere
i et mål på VIA niveau på 78 % for årgangen med opstart 2018/2019 og på 79 %
for årgangen med opstart 2019/2020 (jævnfør bilaget måltal på hovedområde- og
VIA-niveau).
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5.

Nyuddannedes beskæftigelse

Argumentation for
temaet:

Gennem årene har der været stor opmærksomhed på, at VIA uddanner studerende, som kommer i relevant beskæftigelse efter endt uddannelse. En stor ambition for de kommende år handler om at gøre VIA til den uddannelsesinstitution i Danmark, der er bedst til at få nyuddannede i beskæftigelse.
Derfor bliver det en indsats for 2018 at få udviklet VIAs monitorering af dimittendledigheden på uddannelses- og udbudsniveau til i højere grad også at have fokus på, hvilke beskæftigelsesfremmende handlinger vi sætter i gang i uddannelserne og på campus.

Mål:

Inden udgangen af 2018 foreligger:
Et forslag til direktionsbeslutning, der konkretiserer, hvordan VIA i de kommende år kan arbejde med denne opgave,
herunder opstille relevante mål og handleplaner hvor de uddannelser, der ikke lever op til standarden i den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel.

Målopfyldelse:

Fuld målopfyldelse: Hvis der 1. januar 2019 foreligger et koncept for arbejdet med nyuddannedes beskæftigelse indeholdende mål og handlingsplaner for de af VIAs uddannelse, der ikke lever op standarden i den ledighedsbaserede
dimensioneringsmodel. Delvis målopfyldelse: Der kan ikke blive tale om delvis målopfyldelse. Manglende målopfyldelse: Hvis opgaven ikke er løst for alle videregående grunduddannelser i VIAs portefølje samt for sundhedsplejerskeuddannelsen.

Opgørelse:

Der måles via tilstedeværelsen af dokumentation i SBSYS.
Data til brug for arbejdet kommer fra VIAs ledelsesinformationssystem.

Dokumentation:

Dokumentation fremgår af beslutningsreferater på direktionens mødesager i SBSYS.

Særlige bemærkninger:

Delemnet vedrører de uddannelser, som er omfattet af VIAs kvalitetssystem, herunder alle grunduddannelser og sundhedsplejerskeuddannelsen.
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Målepunkt

Måltal/Milepæl

Vægt Afrapportering
A. Målopfyldelse vurderet i forhold til måltal/milepæl:

Nyuddannedes beskæftigelse samlede målopfyldelse

Fuld målopfyldelse: Hvis der 1.
januar 2019 foreligger et koncept
for arbejdet med
nyuddannedes beskæftigelse indeholdende mål og
handlingsplaner
for de af VIAs uddannelse, der ikke
lever op standarden i den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel.

10 %
Angiv målopfyldelsesgrad:

100

%

B. Kortfattet begrundelse for manglende målopfyldelse:
-

C. Dokumentation for målopfyldelse.
Hvis der 1. januar 2019 foreligger et koncept for arbejdet med nyuddannedes beskæftigelse indeholdende mål og handlingsplaner for de af VIAs uddannelse, der
ikke lever op standarden i den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel
Dokumentationen er hentet fra
- Handleplan til styrkelse af nyuddannedes beskæftigelse. Journalnummer på dokumentation: U0304-7-2-1-18
- Konceptet er godkendt af VIAs direktion 18. dec. 2018, og har været forelagt direktionen i mødematerialet forud for mødet.
- Justeringer er indarbejdet i januar 2019 i henhold til direktionens bemærkninger.
Der kan i øvrigt henvises til referater fra direktionsmødet.
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Samlet opgørelse - udfyldes i forbindelse med afrapportering
Tema

1.

2.
3.
4.
5.
Samlet

Vægt

Max. beløb/ Opnået beløb

30

54.000

/

54.000

20
30
10
10
100

36.000
54.000
18.000
18.000
180.000

/
/
/
/
/

36.000
54.000
18.000
18.000
174.600

Kontraktholders
vurdering af
målopfyldelsesgrad for
hvert tema
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
-

Aftalepartens
vurdering af
målopfyldelsesgrad for
hvert tema
90 %
Pkt. 1.a. (vægt 40%) sættes til 75 % opfyldt, da
handleplanen som krævet
var forelagt direktionen inden 1.10.2018, men ikke
behandlet. Pkt. 1.b. (vægt
60%) er 100 % opfyldt.
100 %
100 %
100 %
100 %
-

Målopfyldelsesgrad

97 %

Samlet målopfyldelsesgrad er opgjort til: 97 %
Forudsætningen om budgetoverholdelsesvilkåret er overholdt, jf. Årsrapport 2018. VIAs resultat blev 7,4 mio. kr. bedre end budgetteret.
Aarhus, den 30. april 2019
Aftalepart:

_____________________________
Bestyrelsesformand Peter Sørensen
Fremsendes herefter til lønadministrationen i HR.
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Gør tanke til handling
VIA University College

Møde i bestyrelsens forretningsudvalg (FU)
Mødested

Mødetidspunkt

Lokale 1.01
Campus Horsens/VBI-park
Chr. M. Østergaards Vej 4a
Horsens

Fredag, den 10. maj 2019
Kl. 11-13
Der serveres frokost.

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

11-11:45 MØDE med Digitaliseringsdirektør Bjarne
Grøn (45 min)
Referat:

 Bjarne Grøn præsenterede sig selv, hans observationer fra
dialogmøder i VIA og nogle foreløbige overvejelser om udviklingen af
digitaliseringsområdet
 FU drøftede sagen med særligt fokus på begrebsafklaring,
undervisernes rolle og kompetencer, aftagernes vurderinger af
dimittenders digitale kompetencer
 Det blev aftalt, at Bjarne Grøn holder samme oplæg for bestyrelsen
den 28. maj med et særligt fokus på de input, som er kommet fra FU
 Digitalisering skal været et fast punkt på FU-møderne, gerne med fast
deltagelse af Bjarne Grøn som gæst

REFERAT
Mødeleder:
Peter Sørensen
Ref:
Elvir Maleskic
Dato: 10. maj 2019
J.nr.: U0002-7-4-1-19
Ref.: EM
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11:45-13 HOVED-DAGSORDEN, FU-møde - Referat
1. Godkendelse af dagsorden
 Dagsordenen blev godkendt.
2. Opfølgning vedr. VIAs nye organisering, status
 Harald Mikkelsen orienterede om status
3. Læreruddannelsen
 Harald Mikkelsen orienterede.
 Der blev fulgt op på arbejdet i kommissionen
 VIAs indsatser lægger sig tæt op ad sektorens, dog med særligt fokus på
ambitionsniveauet og forskningsbaseringen, som også blev adresseret i
evalueringen af læreruddannelsen
 Det blev aftalt at der gives en mundtlig orientering til bestyrelsen den 28. maj
4. Forberedelse af dagsorden til bestyrelsesmøde den 28. maj 2019 (Bilag)
FU havde følgende kommentarer til dagsorden:
 Der afsættes 30 min til præsentationen af Bjarne Grøn
 Under punktet vedr. de studerendes trivsel skal der også fremskaffes tal for
SPS
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 Under punktet vedr. årsprognose skal sagsfremstillingen ændres,
så den også indeholder en redegørelse for de handlinger, der iværksættes i
kølvandet på prognosen
 Punktet vedr. resultatløn skal også indeholde et generelt status vedr. OK18administrationsgrundlaget for lederlønninger
 Et ekstra punkt vedr. øget dimensionering tilføjes

5. Status på VIAs Kina-aktiviteter
 FU tog statusorienteringen til efterretning
 Det blev aftalt, at bestyrelsen orienteres om sagen efter sommerferien, når alle
de identificerede forhold er blevet undersøgt
6. Samarbejde ml. direktionen og bestyrelsen.
 Punktet udsættes, da ikke alle i FU var til stede.
7. Emner til kommende FU-møder
 KINA-aktiviteter
 Læreruddannelsen
 Pædagoguddannelsen
 Digitalisering som fast punkt – 10-15 min (med Bjarne Grøns deltagelse)
 Valgets betydning for VIA (den samlede politiske situation efter valget)
8. Eventuelt
 Kort om regnskab for studieturen (Der blev brugt ca. 165.000 kr.).
 Kort orientering fra møde med formænd for uddannelsesudvalg den 3. maj, som
formanden og rektor deltog i.

