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1. Udpegning af mødeleder (16-16:05) 
 

Sagsnr.: A22-68729 
Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA 

 
Sagsfremstilling 
Da den nye bestyrelse ikke har konstitueret sig med formand eller næstformand indstilles det, at rektor Harald 
Mikkelsen udpeges som mødeleder og varetager mødeledelsen indtil og med punkt 4, hvor bestyrelsen vælger en 
formand. 

 
Indstilling 

1. Det indstilles, at bestyrelsen udpeger Harald Mikkelsen som mødeleder. 
 
Referat: 
Bestyrelsen udpegede rektor Harald Mikkelsen som mødeleder. 
 

 

2. Godkendelse af dagsorden (16:05-16:10) 
 

Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA 
 

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. 

 
Der er modtaget afbud fra Danny Stentoft og Thomas Sten Johansen. 

 
Indstilling 

1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. 

 
Referat: 
Bestyrelsen godkendte   dagsordenen. 
 
Det blev under godkendelsen nævnt, at alle de fraværende bestyrelsesmedlemmer, der havde afbud, havde sendt 
deres tilkendegivelser vedr. de enkelte punkter på dagsorden på mail. I den sammenhæng blev det præciseret, at VIAs 
forretningsorden, §9, Stk. 4, muliggør, at fraværende bestyrelsesmedlemmer kan tage stilling til dagsordenen på mail. 
 

 
 

3. LUKKET 
 

 

 

4. LUKKET  
 
 

 

5. Drøftelse af nedsættelse af forretningsudvalg (16:20-16:35) 
 

Sagsnr.: A22-68729 
Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA 
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Sagsfremstilling 
I forlængelse af valget af formand og næstformand skal bestyrelsen drøfte nedsættelse af forretningsudvalg. 

Af VIAs vedtægt, § 14, fremgår det, at bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, og at rammer for 
nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. 

I perioden 2018-2022 bestod forretningsudvalget af fire personer: formand Peter Sørensen, næstformand Jørgen 
Nørby, Hanne Roed og Bente Rasmussen. 

Indstilling 
1. Det indstilles, at bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg.

Referat: 
Fra og med dette punkt varetog bestyrelsesformand Per B. Christensen mødeledelsen. 

Formanden foreslog, at bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på fire personer: formand, næstformand Hanne 
Roed, Jørgen Nørby og Bente Rasmussen.  

Formanden begrundede forslaget med, at den tidligere bestyrelse har sat stor pris på, at der var et forretningsudvalg, 
der kunne forberede bestyrelsesmøderne og begrundede forslaget om at genvælge Jørgen Nørby, Hanne Roed og 
Bente Rasmussen i endnu en periode med behovet for kontinuitet i forretningsudvalget, som bestyrelsen med en ny 
formand særligt havde brug for.    

Det blev præciseret, at forretningsudvalget alene vil fungere mødeforberedende og ikke vil træffe beslutninger på 
bestyrelsens vegne, med mindre bestyrelsen specifikt har bemyndiget det i en given sag.  

Bestyrelsen fulgte formandens forslag og nedsatte et forretningsudvalg på fire personer som foreslået. 

6. LUKKET

7. Mødeplan 2022-2023, samt introforløb for VIAs nye bestyrelse
(16:50-17:05) 

Sagsnr.: A21-67317 
Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA 

Bilag: 
mødeplan og onboarding af ny bestyrelse_2022-2023.pdf 

Bilag 
Møde- og arbejdsplan for 2022 og 2023 

Sagsfremstilling 
Der er udarbejdet en møde- og arbejdsplan for 2022 og 2023, inklusive et on-boardingspor for den nye bestyrelse, jf. 
bilag. 

On-boardingsporet består af en række tiltag, som tilsammen skal sikre, at VIAs nye bestyrelse bliver introduceret 
grundigt til VIA som uddannelsesinstitution og organisation; at der bliver skabt et godt grundlag for samarbejdet i 
bestyrelsen, samt at bestyrelsen helt overordnet kommer godt fra start som VIAs øverste ledelsesorgan. 
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Indstilling 
1. Det indstilles, at bestyrelsen godkender møde- og arbejdsplanen 2022 og 2023, inkl. on-boardingsporet 

 
Hvis bestyrelsen godkender, at der i 2023 skal planlægges en studietur, vil direktionen til bestyrelsesmødet 8. juni 
forberede et konkret forslag til dato og destination. 
 
 

Referat 

Bestyrelsen godkendte mødeplan 2022, inkl. datoerne.  

 

Bestyrelsen godkendte grundstrukturen for 2023 inklusive studieturen i marts 2023 med henblik på den videre 
planlægning. 

 

Hvad angår on-boarding foreslog formanden, at denne deles i to faser: den første fase med et 
bestyrelsesseminar i august og den anden fase med en studietur i marts 2023, som tilsammen skal sikre, at der er 
tid til forventningsafstemning om bestyrelsesarbejdet, de strategiske drøftelser og relationsopbygning. 
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. 

 

Formanden nævnte, at han inden det næste bestyrelsesmøde vil kontakte alle bestyrelsesmedlemmer telefonisk 
for at afstemme forventningerne til bestyrelsesarbejdet. Sekretariatet vil formidle listen med 
bestyrelsesmedlemmernes kontaktoplysninger til hele bestyrelsen. 

 

 

8. Nedsættelse af uddannelsesudvalg 2022-2026 (16:05-16:15)/HM 
 

Sagsnr.: A21-67608 
Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA 

 
Sagsansvarlig 
Harald Mikkelsen 

 
Sagsnummer 
A21-67608 

 
Bilag 

1. Indstillingen vedr. uddannelsesudvalg 
2. Arbejdsgrundlaget for uddannelsesudvalg 

 

Sagsfremstilling 
I henhold til VIAs vedtægt, § 16, nedsætter bestyrelsen efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for 
hvert uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som VIA er godkendt 
til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte 
uddannelsesudvalg. 

 
I efteråret 2021 har der været processer i VIAs uddannelser, der har resulteret i bilagte indstilling vedr. antal og 
sammensætning af uddannelsesudvalg. Der lægges i indstillingen op til nedsættelse af 24 uddannelsesudvalg. Der er 
tale om en videreførelse af alle uddannelsesudvalg som hidtil, dog med den bemærkning, at der i forhold til den 
tidligere funktionsperiode (2018-2022) er kommet nye uddannelser i VIA, som indebærer oprettelse af nye 
uddannelsesudvalg (skat, det sundhedsadministrative område). 

 

Til bestyrelsens orientering vedlægges revideret arbejdsgrundlag for VIAs uddannelsesudvalg, som beskriver de 
formelle rammer samt den ambition, VIA sætter for uddannelsesudvalgene. Det fremgår af arbejdsgrundlaget, at 
samarbejdet og dialogen mellem bestyrelsen og repræsentanter fra uddannelsesudvalg (typisk formændene) som 
hovedregel finder sted via et årligt møde. 
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Indstilling 
1. Bestyrelsen nedsætter 24 uddannelsesudvalg som beskrevet i det bilagte notat. 
2. Bestyrelsen tager arbejdsgrundlag for VIAs uddannelsesudvalg til efterretning. 

 

Kommunikation 
VIA har allerede påbegyndt dialog med de eksterne parter der udpeger medlemmer til uddannelsesudvalg. 
 
Referat: 
 
Bestyrelsen nedsatte 24 uddannelsesudvalg som beskrevet i det bilagte notat. 
 
Bestyrelsen tog arbejdsgrundlag for VIAs uddannelsesudvalg til efterretning. 
 
Bestyrelsen bemærkede, at der skal være opmærksomhed på studenterrepræsentation i uddannelsesudvalgene og det 
forhold, at de studerende ikke har mulighed for at varetage posten i fire år som andre, og at uddannelsesledelserne bør 
påtage sig opgaven med at understøtte den løbende udskiftning af studerende i uddannelsesudvalgene, så der altid er 
studerende repræsenteret i udvalgene. 
 
Bestyrelsen drøftede samarbejdet og dialogen mellem uddannelsesudvalg og bestyrelsen, og det blev aftalt, at der i 
foråret 2023 etableres et møde mellem bestyrelsen og repræsentanter for uddannelsesudvalg. Formanden og 
sekretariatet vender tilbage med forslag til dato og format for mødet. 
 
 

 
 

9.  Skriftlig orientering om godkendt referat af bestyrelsesmøde den 
31. marts 2022 

 

Sagsnr.: A22-68365 
Sagsbehandler: Elvir Maleskic (EM) | VIA 

 
Bilag: 
referat-Bestyrelsesmøde-VIA-31-03-2022_final.pdf 

 
Bilag 
Referat af bestyrelsesmøde den 31. marts 2022 (godkendt på mail) 

 
Sagsfremstilling 
Referatet har været i høring pr. e-mail. Der er ikke fremsendt bemærkninger til referatet, som nu betragtes godkendt 
af bestyrelsen. Bestyrelsen vil efter mødet modtage e-mail med link med henblik på at underskrive referatet digitalt. 
Indstilling 

1. Bestyrelsen tager det godkendte referat til efterretning. 
 

Referat: 
Bestyrelsen tog det godkendte referat til efterretning.  
 

 

10.  Eventuelt (16:15:16:20) 
 
Referat: 
Intet at bemærke. 
 

 



Notat

Til: Bestyrelsen
Cc:  [Navn]
Vedr.: Mødeplaner 2022-2023

Mødeplan for 2022-23 inkl. onboarding af VIAs 
nye bestyrelse 
Nedenstående inkluderer et on-boardingspor i mødeplanen 2022-2023 med 
tiltag som tilsammen skal sikre: 
 at VIAs nye bestyrelsesformand og bestyrelse bliver introduceret grundigt 

til VIA som uddannelsesinstitution og organisation 
 at der bliver skabt et godt grundlag for samarbejdet i bestyrelsen 
 samt i det hele taget at bestyrelsen kommer godt fra start som VIAs 

øverste ledelsesorgan.

Mødeplan for resten af 2022

Hvornår Hvad
10. maj 2022 Konstitueringsmøde 

8. juni 2022
kl. 14-18
(Viborg)

Ordinært bestyrelsesmøde 
Driftssager:
- Økonomiopfølgning, T1
- Prækvalifikation af nye uddannelser  

On-boardingspor:
- Intro til VIAs strategi og strategisk 

rammekontrakt/rektor 

25. august 2022,
Kl. 12-18
(fysisk)

Bestyrelsesmøde med seminar, (Del 1 i 
onboarding)
Driftssager:
- Sommeroptag 2022

On-boardingspor:
- Intro til kerneopgave - uddannelse/Gitte 

Sommer + gæster 
- Intro til lovgrundlag og økonomi/ Kirsten 

Bundgaard
- Forventningsafstemning om 

bestyrelsesarbejdet/formand

7. oktober 
Kl. 13-15 (online)
 

Ordinært bestyrelsesmøde
Driftssager:
- Økonomiopfølgning, T2

NOTAT
Udarbejdet af:
Elvir Maleskic
Chefkonsulent

E: em@via.dk
T:  87551003
www.via.dk

Dato: 28-4-2033
J.nr.: A21-67317
Ref.:  EM
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30. november 
Kl. 14-18
(Aarhus)

Ordinært bestyrelsesmøde
- Godkendelse af budget 2023

On-boardingspor:
- Intro til kerneopgave - Forskning og 

udvikling/Harald Mikkelsen + gæster 
- Intro til Efter- og videreuddannelse og 

Digitalisering/Bjarne Grøn + gæster  

Møde-/arbejdsplan for 2023 – første skitse

Hvornår Hvad
Januar
(to timer, online)

Ordinært bestyrelsesmøde 

Marts (medio 
marts)

(fra torsdag 
formiddag til lørdag 
formiddag)

Fælles studietur for direktionen og 
bestyrelsen (Del 2 i on-boarding) 

Europa, 2 overnatninger. 

Formål: styrke relationerne i bestyrelsen 
samt, få inspiration til bestyrelsesarbejdet og 
de strategiske drøftelser 2022-2026.
 

Ultimo marts/
Primo april
(fire timer, fysisk)

Ordinært bestyrelsesmøde 
- Godkendelse af regnskab 2022

Juni
(fire timer, fysisk)
 

Ordinært bestyrelsesmøde

Ultimo august 
(to timer, online)

Ordinært bestyrelsesmøde

Oktober 
(fire timer, fysisk)

Ordinært bestyrelsesmøde

December 
(fire timer, fysisk)

Ordinært bestyrelsesmøde
- Godkendelse af budget 2024

De konkrete mødedatoer i 2023 besluttes på bestyrelsesmødet den 8. juni 2022.

Supplerende on-boardingtiltag gennem 2022-2023

Hvornår Hvad
April-september 
2022

Velkomstmøder ml. sekretariat og nye 
medlemmer

Formål: dialog om det daglige samarbejde og 
intro til en række praktiske forhold om 
bestyrelsesarbejdet, mødematerialer mv. 

2022-2023 Tilbud om rundvisninger på campus 
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Inden de ordinære bestyrelsesmøder 
arrangeres der 30-45 minutters rundvisninger 
på VIAs otte campusser (et tilbud). Tidligere 
har dette været bygget ind i 
bestyrelsesmøderne, som har presset tiden. 
Denne gang gøres dette uden for 
bestyrelsesmøderne.

Formål: indsigt i VIA



Notat

Til: Bestyrelsen 
Cc: 
Vedr.: Indstilling til nedsættelse af uddannelsesudvalg i VIA 2022-2026 

Indstilling til nedsættelse af uddannelsesudvalg i VIA 
2022-2026

Notatet indeholder indstillinger til alle VIAs uddannelsesudvalg:
 Uddannelsesudvalg for det pædagogfaglige område
 Uddannelsesudvalg for Psykomotorikuddannelsen
 Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen
 Uddannelsesudvalg for Ergoterapeutuddannelsen
 Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen og tilknyttede 

sundhedsfaglige EVU, diplom- og akademiuddannelser
 Uddannelsesudvalget for Fysioterapeutuddannelsen
 Uddannelsesudvalg for Ernæring og Sundhed samt Global Nutrition 

and Health
 Uddannelsesudvalg for Læreruddannelsen
 Uddannelsesudvalg for Ledelse
 Uddannelsesudvalg for Byggeri-, Anlægs- og Forsyningssektoren på 

Ingeniøruddannelserne
 Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for Softwaresektoren 

på Ingeniøruddannelserne
 Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for Industrisektoren på 

Ingeniøruddannelserne
 Uddannelsesudvalget for Byggeri
 Uddannelsesudvalg for det socialfaglige område
 Uddannelsesudvalg for offentlig administration og forvaltning
 Uddannelsesudvalg for det skattefaglige område
 Uddannelsesudvalg for kristendom, kultur og kommunikation
 Uddannelsesudvalg for det sundhedsadministrative område
 Uddannelsesudvalg for det diakonale og socialpædagogiske område
 Uddannelsesudvalg for businessuddannelserne i VIA
 Educational Committee for the Bachelor in Graphic Storytelling 

(Uddannelsesudvalg for PB i Grafisk Fortælling)
 Educational Committee for the Bachelor in Animation 

(Uddannelsesudvalg for PB i Animation (CA og CGA))
 Uddannelsesudvalg for Multiplatform Storytelling and Production
 Uddannelsesudvalg for Designteknolog, Professionsbachelor i 

Design og Business og Tekstildesign, -håndværk og formidling og 
tilknyttede efter- og videreuddannelser 

NOTAT

Udarbejdet af:
Lea Faurholt Olsen
AC-medarbejder

E: LEFO@VIA.DK
T: +4587552979

Dato: 27. april 2022

1/19
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Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for 
Uddannelsesudvalg for det pædagogfaglige område
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, der for perioden 2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med 
navnet Uddannelsesudvalg for det pædagogfaglige område 

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- Pædagoguddannelsen
- De pædagogiske områder i EVU herunder Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik 

Uddannelsesudvalget består af 18 medlemmer (+ 2-3 suppleanter). 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
1 Region Midtjylland
3 Kommunerne i Region Midtjylland, herunder 1 medlem fra Aarhus Kommune, 

MBU
2 Faglige organisationer: Socialpædagogerne og BUPL

2 Videninstitutioner: Aarhus Universitet 
1 Ungdomsuddannelser: Gymnasierne og HF i Region Midtjylland 

3 Institutioner/praksisfeltet – en fra hver af de 3 specialiseringer - udpeges af 
VIA

2 Repræsentanter med særlig indsigt i feltet - udpeges af VIA

2 Udpeges af og blandt medarbejderne
En underviser fra pædagoguddannelsens østlige udbud
En underviser fra pædagoguddannelsens vestlige udbud

2 Udpeges af og blandt de studerende
Der vælges desuden 2-3 suppleanter fra andre uddannelsessteder end de 2 
udpegede studerende. 
Suppleanterne deltager i uddannelsesudvalgsmøder. 

Tilforordnede
Uddannelsesdekan er udvalgets sekretær og deltager sammen med 3 uddannelsesledere fra 
grunduddannelsen, 1-2 uddannelsesledere fra EVU, 1 uddannelsesleder fra PAU i udvalgets arbejde.

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for 
VIA Bioanalytikeruddannelsen
Uddannelsesdekan Karen Frederiksen og uddannelsesleder Susanne Markussen indstiller, at bestyrelsen 
godkender, der for perioden 2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet Uddannelsesudvalg 
for VIA Bioanalytikeruddannelsen 

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- VIA Bioanalytikeruddannelsen, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Uddannelsesudvalget består af 14 medlemmer. Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:
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Antal medlemmer Udpeges af 
3 medlemmer Region Midtjylland
2 medlemmer Region Nordjylland (som ikke vil være relevant i næste 

udpegningsperiode efter etablering af en bioanalytikeruddannelse i 
Nordjylland)

1 medlem Danske Bioanalytikere
1 medlem Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital (Institut for 

Biomedicin)

1 medlem Region Midtjylland, Regionshospitalerne i Region Midtjylland

1 medlem Aarhus Universitet (selvsupplering)
1 medlem Repræsentation fra Danske Gymnasier i Region Midtjylland (STX)

2 medlemmer Udpeges af og blandt medarbejderne 
2 medlemmer Udpeges af og blandt de studerende

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
1. Vi ønsker en repræsentation i uddannelsesudvalget fra Danske Gymnasier i Region Midtjylland med 

henblik på at styrke information og samarbejde mellem ungdomsuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser.

2. Repræsentanter fra EVU deltager en gang årligt i uddannelsesudvalgets møder.
3. FoU-emner dagsordensættes som temadrøftelser.

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for 
VIA Psykomotorikuddannelsen
Uddannelsesdekan Karen Frederiksen og uddannelsesleder Eva Egeberg Simonsen indstiller, at bestyrelsen 
godkender, der for perioden 2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet: Uddannelsesudvalg 
for VIA Psykomotorikuddannelsen 

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- VIA Psykomotorikuddannelsen

Uddannelsesudvalget består af 13 medlemmer. 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
1 medlem Udpeges af Region Midtjylland
1 medlem Udpeges af KKR Midtjylland
1 medlem Udpeges ved selvsupplering fra en anden uddannelsesinstitution

1 medlem Udpeges ved selvsupplering i samarbejde med det aktuelle 
praktiknetværk knyttet til uddannelsen og repræsenterer 
virksomheder/institutioner og har indsigt i regionale forhold

2 medlemmer Udpeges af Danske Psykomotoriske Terapeuter, DAP

1 medlem Udpeges af Aarhus Universitet og har interesse for og viden om 
arbejdsfeltet for psykomotoriske terapeuter
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1 medlem Udpeges ved selvsupplering og har uddannelse som 
psykomotorisk terapeut

1 medlem Udpeges ved selvsupplering fra privat praksis

2 medlemmer Udpeges af og blandt medarbejderne 

2 medlemmer Udpeges af og blandt de studerende

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
Sammensætningen af udvalget er bortset fra en enkelt ændring uændret fra perioden 2018-2022. Det 
nuværende uddannelsesudvalg ønsker dog at supplere med et medlem fra privat praksis for at skabe større 
bredde i repræsentationen og bedre afspejle relevante ansættelsesområder. En repræsentant fra EVU 
deltager en gang årligt på uddannelsesudvalgsmøde. FoU-emner dagsordensættes som temadrøftelser.

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for VIA 
Ergoterapeutuddannelsen  
Uddannelsesdekan Karen Frederiksen og uddannelsesleder Anne Lise Voss og Marianne Høllund indstiller, 
at bestyrelsen godkender, der for perioden 2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet 
Uddannelsesudvalg for VIA Ergoterapeutuddannelsen.

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- Ergoterapeutuddannelsen 

Uddannelsesudvalget består af 15 medlemmer. Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
3 medlemmer KKR Midtjylland – heraf en klinisk underviser

2 medlemmer Region Midtjylland – et medlem somatisk/et medlem social/psykiatrisk

1 medlem Dansk Handicapforbund
2 medlemmer Andre uddannelsesinstitutioner – SDU og AU

1 medlem Ergoterapeutforeningen
1 medlem Dansk selskab for Ergoterapifaglig forskning

1 medlem Repræsentation fra Danske Gymnasier i Region Midtjylland 

2 medlemmer Udpeges af og blandt medarbejderne 

2 medlemmer Udpeges af og blandt de studerende

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
1. Vi ønsker at udvide vores uddannelsesudvalg med to medlemmer. Det ene medlem ønsker vi at 

rekruttere fra Dansk Handicapforbund. Vi ønsker at bibringe udvalget et blik for 
bruger/patientperspektivet og de vinkler, som modtagere af ergoterapi kan bidrage med. 

2. Vi ønsker ligeledes at udvide udvalget med et tilforordnet medlem fra en anden uddannelse i VIA. Vi 
ønsker specifikt at rekruttere et medlem fra VIA Design. Argumentet her er at vi gerne vil arbejde 
strategisk med fokus på bæredygtighed og innovation og det er vores oplevelse at netop VIA Design 
har en tankegang og tilgang, som kan inspirere Ergoterapeutuddannelsen.
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3. Vi ønsker samtidig at ændre en plads, der hidtil har været tildelt til arbejdsmiljø til nu at være 
målrettet en klinisk underviser i kommunalt regi.

4. Vi ønsker repræsentation i uddannelsesudvalget fra Danske Gymnasier i Region Midtjylland med 
henblik på at styrke information og samarbejde mellem ungdomsuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser.

5. Repræsentanter fra EVU inviteres med til uddannelsesudvalgsmøde én gang årligt.
6. FoU-emner dagsordensættes som temadrøftelser.

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for 
Læreruddannelsen
Uddannelsesdekan Elsebeth Jensen indstiller, at bestyrelsen godkender, der for perioden 2022–2026 
nedsættes et uddannelsesudvalg med titlen: Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsens grund- og efter-
videreuddannelse 

Det nævnte uddannelsesudvalg dækker VIA professionsbachelor som lærer samt tilhørende efter- og 
videreuddannelser, se s. 2.

Uddannelsesudvalget består af 26 medlemmer: 18 valgte/udpegede samt 8 tilforordnede.

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
1 Region Midtjylland
3 KKR Midtjylland, herunder 1 medlem fra Aarhus Kommune, MBU
2 De adgangsgivende uddannelser i forening

2 Henholdsvis Aarhus Universitet (DPU) og Syddansk Universitet

2 Danmarks Lærerforening
2 Skolelederforeningen
2 Udpeges af og blandt medarbejderne 

4 Udpeges af og blandt de studerende

Tilforordnede
Uddannelsesdekanen deltager sammen med FoU-leder, uddannelsesledere fra hhv. grunduddannelsen og 
tilhørende efter- og videreuddannelser i uddannelsesudvalgets arbejde, sekretær er uddannelsesdekanens 
konsulent.

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
Vi ønsker at hæve antallet af studerende med to til i alt fire studerende, da vi derved kan opnå 
studenterrepræsentation fra alle fire udbudssteder af læreruddannelse samt bibeholde en tilforordnet fra 
EVU og udvide med en tilforordnet fra FoU-området.

De til læreruddannelsen tilknyttede uddannelser er:

EVU diplomuddannelser EVU akademiuddannelser VIAs uddannelsesudvalg
VIA PÆDAGOGIK og CFU
Den pædagogiske diplomuddannelse Uddannelsesudvalg ved 

læreruddannelsen
Diplomuddannelse i 
erhvervspædagogik

Uddannelsesudvalg ved 
læreruddannelsen
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Diplomuddannelse i uddannelses-, 
erhvervs- og karrierevejledning

Uddannelsesudvalg ved 
læreruddannelsen

Diplomuddannelse i formidling af 
kunst og kultur til børn og unge

Uddannelsesudvalg ved 
pædagoguddannelsen

Akademiuddannelse i ungdoms- 
og voksenundervisning

Uddannelsesudvalg ved 
læreruddannelsen 

Akademiuddannelsen i 
ungdomspædagogik

Uddannelsesudvalg ved 
pædagoguddannelsen

Friluftsvejleder Uddannelsesudvalg ved 
læreruddannelsen

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for 
sygeplejerskeuddannelsen og tilknyttede sundhedsfaglige EVU diplom- 
og akademiuddannelser.
Uddannelsesdekan Jonna Frølich og uddannelsesleder Annette Rosenkilde Jensen indstiller, at bestyrelsen 
godkender, der for perioden 2022-2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet ”Uddannelsesudvalg 
VIA Sygeplejerskeuddannelsen og tilknyttede sundhedsfaglige EVU diplom- og akademiuddannelser”. 

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- Grunduddannelse Sygeplejerskeuddannelsen 
- EVU Sundhedsfaglig diplomuddannelse
- EVU Diplomuddannelse i psykiatri
- EVU Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Uddannelsesudvalget består af 14 medlemmer, 2 tilforordnede ledelsesrepræsentanter fra 
grunduddannelsen samt en sekretær. 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
2 medlemmer Region Midtjylland
2 medlemmer KKR Midtjylland
1 medlem Gymnasierne, HF og VUC i Region Midtjylland 

2 medlemmer DSR Dansk Sygeplejeråd
1 medlem Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus 

Universitet
2 medlemmer Medarbejder - udpeges af og blandt medarbejderne 

4 medlemmer Studerende - udpeges af og blandt de studerende

1 tilforordnede Uddannelsesdekan
1 tilforordnede Uddannelsesleder - udpeges af og blandt uddannelseslederne

1 sekretær Uddannelsesdekanens ledelsespartner

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 (maks. ti linjer)
”Uddannelsesudvalg VIA Sygeplejerskeuddannelsen og tilknyttede sundhedsfaglige EVU diplom- og 
akademiuddannelser” har valgt at have fire udvalgs pladser forbeholdt studerende fra grunduddannelsen. 
Sygeplejerskeuddannelsen indeholder megen klinik, og for løbende at sikre de studerendes perspektiv ind i 
udvalgt, er denne beslutning vedtaget.
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Efter- og videreuddannelses perspektiveret ind i ”Uddannelsesudvalg VIA Sygeplejerskeuddannelsen og 
tilknyttede sundhedsfaglige EVU diplom- og akademiuddannelser” sikret og varetages gennem et årligt 
oplæg fra EVU efterfulgt af en fælles drøftelse og perspektivering i udvalget.

Arbejdet i udvalget er organiseret udfra bilaget ”Arbejdsgrundlag for uddannelsesudvalg 2022-2026_inkl. 
standardforretningsorden”. Med prioriterede temaer for arbejdet i uddannelsesudvalgene herfra sammen 
med temaer specifikt omhandlende sygeplejerskeuddannelsen.

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for VIA 
Fysioterapeutuddannelsen 
Uddannelsesdekan Karen Frederiksen og uddannelsesledere Marianne Krog Rasmussen og Lene Kirk 
indstiller, at bestyrelsen godkender, der for perioden 2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med 
navnet Uddannelsesudvalget for VIA Fysioterapeutuddannelsen. 

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- VIA Fysioterapeutuddannelsen med udbud i Aarhus og Holstebro

Uddannelsesudvalget består af 16 medlemmer. 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
3 Region Midtjylland (et medlem udpeges fra DEFACTUM.)
2 KKR Midtjylland
1 Samarbejdsudvalget for Fysioterapeuter, repræsenterende den private 

sektor

2 Danske Fysioterapeuter
1 Aarhus Universitet  
1 Repræsentant fra Danske Gymnasier i Region Midtjylland 

(Skoleforening for de almengymnasiale uddannelser, STX og toårig HF)
2 medlemmer Udpeges af og blandt medarbejderne 

4 medlemmer Udpeges af og blandt de studerende – 2 fra hvert udbudssted

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
1. Vi ønsker en repræsentation i uddannelsesudvalget fra Danske Gymnasier i Region Midtjylland med 

det formål at styrke information og samarbejde mellem ungdomsuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser

2. Der henledes til en generel opmærksomhed i forbindelse med udpegningerne på den øst – vest 
geografiske repræsentation i uddannelsesudvalget.

3. Repræsentanter fra EVU deltager en gang årligt i uddannelsesudvalgets møder. 
4. FoU-emner dagsordensættes som temadrøftelser.

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for Professionsbachelor i 
Ernæring og Sundhed samt Global Nutrition and Health
Uddannelsesdekan Karen Frederiksen og uddannelsesleder Lisbeth B. Thomsen indstiller, at bestyrelsen 
godkender, der for perioden 2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet *Uddannelsesudvalg 
ved VIAs ernærings- og sundhedsuddannelser’
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Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed
- Global Nutrition and Health

Uddannelsesudvalget består af 20 medlemmer. 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
2 medlemmer (1 pr. region) Region Midtjylland og Region Nordjylland

2 medlemmer (1 pr. KKR) KKR i Region Midtjylland og Region Nordjylland

1 medlem Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET), Aalborg 
Universitetshospital

1 medlem Dansk baseret international virksomhed ved selvsupplering

3 medlemmer Kost- og Ernæringsforbundet, Danmarks Lærerforening og 
Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

1 medlem NGO ved selvsupplering
1 medlem Det jordbrugsvidenskabelige fakultet ved Århus Universitet eller 

Københavns Universitet

1 medlem Region Midtjylland, Steno Diabetes Center

2 medlemmer Repræsentant fra Danske Gymnasier i Region Midtjylland og 
Region Nordjylland (Skoleforening for de almengymnasiale 
uddannelser, STX og toårig HF)

2 medlemmer Nylige dimittender udpeges af VIA
2 medlemmer Udpeges af og blandt medarbejderne 

2 medlemmer Udpeges af og blandt de studerende (1 fra ES og 1 fra GNH)

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
1. Forskningsområdets repræsentation er ændret ved at AU/KU tildeles 1 plads mod de nuværende 2 

pladser. Dette skyldes, at pladserne ofte har været vakante. I stedet ønsker vi at få en repræsentant 
fra Steno Diabetes Centeret med i udvalget.
Desuden ønskes en repræsentant fra VIA Forskningscentre som skal sikre uddannelsernes 
strategiske tilknytning til forskningen ud over den tilknytning som allerede finder sted gennem 
medarbejdernes deltagelse i forskningscentrenes arbejde og forskningsprojekter. 

2. Der ønskes repræsentation i uddannelsesudvalget fra Danske Gymnasier i Region Midtjylland og 
Region Nordjylland med henblik på at styrke information og samarbejde mellem 
ungdomsuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

3. For at tilsikre en bedre repræsentation af ny-dimitterede i uddannelsesudvalget ønsker vi at oprette 2 
nye pladser til denne gruppe. De nyligt dimitterede udpeges af VIA.

4. Reelt har de studerende i dag 2 pladser pr. uddannelse i uddannelsesudvalget. Da GNH er under 
udfasning, ønsker vi en reduktion til 2 pladser, som efter udfasningen af GNH overgår fuldt til ES.

5. Repræsentanter fra EVU deltager en gang årligt i uddannelsesudvalgets møder.
6. Repræsentant fra VIA’s forskningscentre (FoU) udpeges i samarbejde mellem FoU og 

uddannelserne og tilforordnes uddannelsesudvalget.
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Indstilling til oprettelse af Uddannelsesudvalg for Ledelse
Vicedirektør Susanne Søndergaard Hansen og uddannelsesleder Lotte Langkilde indstiller, at bestyrelsen 
godkender, der for perioden 2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet Ledelse 

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- Diplomuddannelsen i Ledelse
- Diplomuddannelsen i projektledelse
- Engineering Business Administration 
- Akademiuddannelsen i Ledelse
-

Uddannelsesudvalget består af 15 medlemmer. 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
3 repræsentanter fra private 
virksomheder på tværs af 
brancher og størrelse

Uddannelsesledere

3 kommunale repræsentanter fra 
forskellige dele af regionen

KKR Midtjylland

1 repræsentant fra Region 
Midtjylland

Region Midtjylland

2 repræsentanter fra en statslig 
institution

Uddannelsesledere

2 repræsentanter fra 
arbejdsgiverorganisationer 

Uddannelsesledere

1 repræsentant fra faglig 
organisation

Uddannelsesledere

3 medarbejderrepræsentanter Udpeges af og blandt medarbejderne 

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
Ingen.

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for Byggeri-, Anlægs- og 
Forsyningssektoren på Ingeniøruddannelserne
Uddannelsesdekan Lotte Thøgersen og uddannelsesleder Carsten Nielsen indstiller, at bestyrelsen 
godkender, der for perioden 2022–2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet uddannelsesudvalg 
for Byggeri-, Anlægs- og Forsyningssektoren. 

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- Bygningsingeniør
- Civil Engineering 
- Klima- og forsyningsingeniør
- Climate and Supply Engineering 

Uddannelsesudvalget består af 16 medlemmer. 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
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2 medlemmer Uddannelsesleder blandt sektorens aftagervirksomheder

1 medlem FRI
1 medlem DANVA
1 medlem DI Byggeri
1 medlem Region Midtjylland
1 medlem Ungdomsuddannelse, STX Horsens, geovidenskab

1 medlem Universitet, AAU-civilingeniør Byggeri 

1 medlem VIA Efter- og videreuddannelse 
1 medlem VIA Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima, tilforordnet 

2 medlemmer Uddannelsesleder blandt sektorens uddannelses- og 
fagkoordinatorer

2 medlemmer Udpeges af og blandt medarbejderne 

2 medlemmer Udpeges af og blandt de studerende

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 (maks. ti linjer)
Der er i indeværende funktionsperiode nedsat ét uddannelsesudvalg på Ingeniøruddannelserne, der dækker 
alle uddannelser. Det har i en periode, hvor vi har arbejdet med omstillingsprojektet Engineering 2.0, været 
en fordel ikke mindst grundet de mange tværgående tiltag i forbindelse med ny struktur, didaktik og 
studieordninger. Fra sommeroptag 2021 påbegyndes implementeringen af den nye struktur på 1. semester. 
Det betyder, at Engineering 2.0 nu går over i en ny fase, hvor PBL og streams inden for bæredygtighed, 
digitalisering samt innovation og entreprenørskab skal indarbejdes som et mindset på uddannelserne, der 
kan aflæses i kursernes indhold.

Den nye struktur samler uddannelserne i sektorer inden for faglige fællesskaber. For at understøtte 
udviklingen af det faglige indhold på uddannelserne foreslår ledelsen, at der fra næstkommende 
funktionsperiode etableres et uddannelsesudvalg for hver sektor.

Uddannelsesudvalgene vil på sektorniveau kunne målrettes aftagerne inden for de respektive fagområder og 
samtidig sikre deltagelse fra relevante brancheorganisationer. Det udgør en oplagt mulighed for at 
samtænke vores aftagerpaneler med uddannelsesudvalgene, som dermed bliver omdrejningspunktet for den 
formaliserede organisering af aftagerinddragelsen.

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for Softwaresektoren på 
Ingeniøruddannelserne
Uddannelsesdekan Lotte Thøgersen og uddannelsesleder Anne Holmen Mouritsen indstiller, at bestyrelsen 
godkender, der for perioden 2022–2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet uddannelsesudvalget 
for Softwaresektoren på Ingeniøruddannelserne. 

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- Softwareingeniør
- Software Technology Engineering 

Uddannelsesudvalget består af 14 medlemmer. Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
2 medlemmer Aftagervirksomheder, SMV
2 medlemmer Aftagervirksomheder, store
1 medlem IDA
1 medlem VIA EVU (evt. som tilforordnet)
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1 medlem Ansat på software kandidatuddannelse, AAU

1 medlem Ungdomsuddannelse HTX gerne fra Horsens eller Vejle

1 medlem En medarbejder med forskningsopgaver i VIA Forskningscenter for 
byggeri, energi, vand og klima

1 medlem Uddannelsesleder, softwareingeniøruddannelsen

2 medlemmer Udpeges af og blandt medarbejderne 
2 medlemmer Udpeges af og blandt de studerende

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 (maks. ti linjer)
Der er i indeværende funktionsperiode nedsat ét uddannelsesudvalg på Ingeniøruddannelserne, der dækker 
alle uddannelser. Det har i en periode, hvor vi har arbejdet med omstillingsprojektet Engineering 2.0, været 
en fordel ikke mindst grundet de mange tværgående tiltag i forbindelse med ny struktur, didaktik og 
studieordninger. Fra sommeroptag 2021 påbegyndes implementeringen af den nye struktur på 1. semester. 
Det betyder, at Engineering 2.0 nu går over i en ny fase, hvor PBL og streams inden for bæredygtighed, 
digitalisering samt innovation og entreprenørskab skal indarbejdes som et mindset på uddannelserne, der 
kan aflæses i kursernes indhold.

Den nye struktur samler uddannelserne i sektorer inden for faglige fællesskaber. For at understøtte 
udviklingen af det faglige indhold på uddannelserne foreslår ledelsen, at der fra næstkommende 
funktionsperiode etableres et uddannelsesudvalg for hver sektor.

Uddannelsesudvalgene vil på sektorniveau kunne målrettes aftagerne inden for de respektive fagområder og 
samtidig sikre deltagelse fra relevante brancheorganisationer. Det udgør en oplagt mulighed for at 
samtænke vores aftagerpaneler med uddannelsesudvalgene, som dermed bliver omdrejningspunktet for den 
formaliserede organisering af aftagerinddragelsen.

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for Industrisektoren på 
Ingeniøruddannelserne
Uddannelsesdekan Lotte Thøgersen og uddannelsesleder Helle Bloch indstiller, at bestyrelsen godkender, 
der for perioden 2022–2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet uddannelsesudvalg for 
Industrisektoren på Ingeniøruddannelserne. 

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- Maskiningeniør
- Mechanical Engineering
- Eksportingeniør
- Global Business Engineering
- Produktionsingeniør
- Produktionsteknolog 

Uddannelsesudvalget består af 14 medlemmer. 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
1 DI 

1 TL
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1 IDA 

1 Industri med GBE-aftager - gerne Kamstrup

1 Industri med P-aftager – gerne fra Reitan’s hovedkontor i Horsens. 

1 Industri indenfor digitalisering 

1 Ungdomsuddannelse HTX gerne Horsens, Vejle eller Århus. 

1 Universitet (tilknyttet kandidatuddannelse) gerne AAU fra Cand. Tech i 
Produktion 

1 VIA Efter- og videreuddannelse (evt. som tilforordnet)

1 VIA Forskningscenter (ikke som tilforordnet). Gerne fra vores 
forskningscenter indenfor Digitalisering – 

2 medlemmer Udpeges af og blandt medarbejderne 
2 medlemmer Udpeges af og blandt de studerende

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 (maks. ti linjer)
Der er i indeværende funktionsperiode nedsat ét uddannelsesudvalg på Ingeniøruddannelserne, der dækker 
alle uddannelser. Det har i en periode, hvor vi har arbejdet med omstillingsprojektet Engineering 2.0, været 
en fordel ikke mindst grundet de mange tværgående tiltag i forbindelse med ny struktur, didaktik og 
studieordninger. Fra sommeroptag 2021 påbegyndes implementeringen af den nye struktur på 1. semester. 
Det betyder, at Engineering 2.0 nu går over i en ny fase, hvor PBL og streams inden for bæredygtighed, 
digitalisering samt innovation og entreprenørskab skal indarbejdes som et mindset på uddannelserne, der 
kan aflæses i kursernes indhold.

Den nye struktur samler uddannelserne i sektorer inden for faglige fællesskaber. For at understøtte 
udviklingen af det faglige indhold på uddannelserne foreslår ledelsen, at der fra næstkommende 
funktionsperiode etableres et uddannelsesudvalg for hver sektor.

Uddannelsesudvalgene vil på sektorniveau kunne målrettes aftagerne inden for de respektive fagområder og 
samtidig sikre deltagelse fra relevante brancheorganisationer. Det udgør en oplagt mulighed for at 
samtænke vores aftagerpaneler med uddannelsesudvalgene, som dermed bliver omdrejningspunktet for den 
formaliserede organisering af aftagerinddragelsen.

Indstilling til oprettelse af Uddannelsesudvalget for Byggeri
Uddannelsesdekan Lotte Møller Larsen og uddannelsesledere Holger Mouritzen, Rene Lindbjerg Andersen, 
Bo Sørensen og Leila Kæmsgaard Pagh Schmidt indstiller, at bestyrelsen godkender, der for perioden 
2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet ”Uddannelsesudvalg for Byggeri”

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- Bygningskonstruktøruddannelsen
- Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen
-

Uddannelsesudvalget består af 20 medlemmer. Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
1 medlem Konstruktørforeningen 
1 medlem Kort- og Landmålingsteknikernes Forening 



13/20

1 medlem Dansk Industri
1 medlem Dansk Byggeri
1 medlem Danske Arkitekter
1 medlem Teknisk Landsforbund
2 medlemmer med særlig indsigt i fagområdet (forskning/udvikling), som foreslås og 

udpeges ved selvsupplering af de udpegede medlemmer 

2 medlemmer medarbejderne ved Bygningskonstruktøruddannelsen

1 medlemmer medarbejderne ved Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 

1 medlem de studerende ved Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 

3 medlemmer de studerende ved Bygningskonstruktøruddannelsen (en fra hver 
adresse)

Foruden ovenstående udpegede medlemmer deltager uddannelsesdekan og fire uddannelsesledere i VIA 
Byggeri i uddannelsesudvalget. Deraf 20 medlemmer i alt. 

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022
Der er ikke foretaget ændringer i sammensætningen af uddannelsesudvalget, dog er ledergruppen fra VIA 
Byggeri tilføjet som medlemmer af udvalget, de var ikke nævnt i tidligere forretningsorden, men har hele 
tiden været en del af uddannelsesudvalget. 

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for det socialfaglige 
område 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der for perioden 2022 - 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg 
med titlen: Uddannelsesudvalg for det socialfaglige område. 

Uddannelsesudvalget dækker grunduddannelsen VIA Professionsbachelor som socialrådgiver og tilhørende 
efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 24 medlemmer. 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
1 Region Midtjylland

6 KKR i Region Midtjylland 
1 Danske Gymnasier STX og HF i Region Midtjylland

2 Faglig organisation: Dansk Socialrådgiverforening

1 Socialstyrelsen

2 Sociale institutioner
2 NGO/frivillighedsområdet
3 Vidensinstitutioner – AU, AAU, VIVE

2 Medarbejdere
 1 underviser fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
 1 underviser fra Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro 
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4 Studerende
 2 studerende fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus
 2 studerende fra Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro

Tilforordnede
Uddannelsesdekanen er sekretær for udvalget og deltager sammen med FOU-leder, uddannelsesledere fra 
hhv. grunduddannelsen og tilhørende efter- og videreuddannelser i uddannelsesudvalgets arbejde. 

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022  
Der er en udvidelse med medlemmer fra: Sociale institutioner, NGO/frivillighedsområdet og Videns-
institutioner.

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for offentlig 
administration og forvaltning

Det indstilles at bestyrelsen godkender, at der for perioden 2022 - 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg 
med titlen: Uddannelsesudvalg for offentlig administration og forvaltning. 

Uddannelsesudvalget dækker grunduddannelsen VIA Professionsbachelor i Offentlig Administration og 
tilknyttede efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 24 medlemmer. 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
3 Region Midtjylland

6 KKR Region Midtjylland
1 Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

3 2 medlemmer: Danske Gymnasier STX og HF 
1 medlem: Danske Erhvervsskoler og -gymnasier EUD, HHX og HTX 

2 Faglig organisation: HK/Kommunal og HK/Stat

3 Vidensinstitutioner – AU, AAU, VIVE
2 Medarbejdere 
4 Studerende

Tilforordnede
Uddannelsesdekanen er sekretær for udvalget og deltager sammen med FOU-leder, uddannelsesledere fra 
hhv. grunduddannelsen og tilhørende efter- og videreuddannelser i uddannelsesudvalgets arbejde. 

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
Uddannelsesudvalget ønskes udvidet med yderligere en repræsentant fra ungdomsuddannelserne inden for 
STX eller HHX, der udgør en del af uddannelsens rekrutteringsgrundlag for nye studerende.

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for det skattefaglige 
område
Det indstilles at bestyrelsen godkender, at der for perioden 2022 - 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg 
med titlen: Uddannelsesudvalg for det skattefaglige område. 

Uddannelsesudvalget dækker grunduddannelsen VIA Professionsbachelor i skat og tilknyttede efter- og     
videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 21 medlemmer. 
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Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
7 Skatteforvaltningen:

1. Skattestyrelsen
2. Gældsstyrelsen
3. Vurderingsstyrelsen
4. Toldstyrelsen
5. Motorstyrelsen
6. Administrations- og servicestyrelsen
7. Udviklings- og forenklingsstyrelsen

1 Landbrugsrådgivning: Seges Uddannelsesudvalg

1 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR)

1 Foreningen af Danske skatteadvokater

2 Faglig organisation: Dansk Told & Skatteforbund og HK Stat

1 Danske Gymnasier STX og HF 
2 Vidensinstitutioner - AU og AAU
1 Privat virksomhed: Speditørforeningen

1 International organisation: Verdensbanken

2 Medarbejdere 
2 Studerende

Tilforordnede
Uddannelsesdekanen er sekretær for udvalget og deltager sammen med FOU-leder, uddannelsesledere fra 
hhv. grunduddannelsen og tilhørende efter- og videreuddannelser i uddannelsesudvalgets arbejde. 

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
Uddannelsesudvalget for PB i skat skal etableres for første gang for perioden 2022-2026. Alle medlemmer 
udpeges således for første gang for den kommende funktionsperiode 2022-2026. 

 
Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for kristendom, kultur og 
kommunikation 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der for perioden 2022 - 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg 
med følgende titel: Uddannelsesudvalg for kristendom, kultur og kommunikation. 

Udvalget dækker grunduddannelsen: VIA Kristendom, kultur og kommunikation og tilhørende efter- og        
videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 16 medlemmer. 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende: 

Antal medlemmer Udpeges af 
1 KKR

1 Folkekirken og frikirkerne
1 Landsforeningen for Menighedsråd
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1 Faglig organisation: kirkekultur.nu
1 Diakonale organisationer

1 Kirkelige foreninger
1 Det boligsociale område

1 NGO/frivillighedsområdet
1 Efterskolerne
1 Danske Gymnasier STX og HF 

1 Videns institutioner – AU
1 Diakonhøjskolen

2 Medarbejdere 
2 Studerende

 
Tilforordnede
Uddannelsesdekanen er sekretær for udvalget og deltager sammen med FOU-leder, uddannelsesledere fra 
hhv. grunduddannelsen og de tilhørende efter- og videreuddannelser i uddannelsesudvalgets arbejde.

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
Der er et ønske om tilknytning af medlem fra NGO/frivillighedsområdet.

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for det 
sundhedsadministrative område
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der for perioden 2022 - 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg 
med følgende titel: Uddannelsesudvalg for det sundhedsadministrative område. 

Udvalget dækker grunduddannelsen: VIA Sundhedsadministrativ koordinator og tilhørende efter- og 
videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 14 medlemmer. 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende: 

Antal medlemmer Udpeges af 

4 Region Midtjylland

2 KKR Midtjylland

1 Privathospitaler/-klinikker
1 Praktiserende lægers Organisation (PLO)

1 Danske Erhvervsskoler og –gymnasier EUD, HHX, HTX 

1 Faglig organisation: HK

2 Medarbejderne

2 Studerende

 
Tilforordnede
Uddannelsesdekanen er sekretær for udvalget og deltager sammen med FOU-leder, uddannelsesledere fra 
hhv. grunduddannelsen og de tilhørende efter- og videreuddannelser i uddannelsesudvalgets arbejde.
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Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
Uddannelsesudvalget for Sundhedsadministrativ koordinator skal etableres for første gang for perioden 
2022-2026. Alle medlemmer udpeges således for første gang for den kommende funktionsperiode 2022-2026. 

Indstilling til oprettelse af uddannelsesudvalg for det diakonale og 
socialpædagogiske område

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der for perioden 2022 - 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg 
med titlen: Uddannelsesudvalg for det diakonale og socialpædagogiske område. 

Uddannelsesudvalget dækker grunduddannelsen VIA Diakoni og socialpædagogik og tilhørende efter- og 
videreuddannelser. Uddannelsesudvalget består af 14 medlemmer. 

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
1 Danske Diakonhjem
4 Diakonale- og socialpædagogiske institutioner

1 KKR Midtjylland 
1 Danske Gymnasier STX og HF 
1 Faglig organisation: Socialpædagogerne

2 Vidensinstitutioner: AU, FUV
2 Medarbejdere
2 Studerende

Tilforordnede
Forstander for Diakonhøjskolen er sekretær for udvalget og deltager sammen med Uddannelsesdekanen for 
Social- og samfundsuddannelserne i VIA og Uddannelsesleder fra grunduddannelsen i 
uddannelsesudvalgets arbejde. 

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022  
Der er en udvidelse med medlemmer fra de diakonale og socialpædagogiske institutioner samt et medlem 
fra HF og Gymnasier.

Indstilling til oprettelse af Uddannelsesudvalg for 
Businessuddannelserne i VIA

Uddannelsesdekan Lotte Thøgersen og uddannelsesleder Anne Mette Bryde Nibe indstiller, at bestyrelsen 
godkender, der for perioden 2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet: VIA Business

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser: 

VIA Business uddannelserne.

- Markedsføringsøkonom
- Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring
- Professionsbachelor i Procesøkonomi og værdikædeledelse
-

Uddannelsesudvalget består af 15 medlemmer. 
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Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
3 Aftagerrepræsentanter
1 Aftagerrepræsentant og udpeget af Dansk Industri

4 Udpeges af og blandt studerende
3 Udpeges af og blandt medarbejdere
2 Ledelse VIA Business og EVU
1 DJØF
1 Tilforordnet fra VIA

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
Ingen

Indstilling til oprettelse af Educational Committee for the Bachelor in 
Graphic Storytelling (Uddannesudvalg for PB i Grafisk Fortælling) 
Uddannelsesdekan René Foli og Leder af TAW, Kasper Kruse indstiller, at bestyrelsen godkender, der for 
perioden 2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet Educational Committee for the Bachelor 
in Graphic Storytelling (Uddannelsesudvalg for PB i Grafisk Fortælling)

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- PB i Grafisk Fortælling

Uddannelsesudvalget består af 11 medlemmer + Head of TAW samt Uddannelseslederen for GS

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
1 medlem Udpeges af og blandt medlemmer af Dansk Tegneserieråd

1 medlem Udpeges af det eksterne fakultet i samarbejde med TAW

1 medlem Udpeges af virksomhederne og stab i Arsenalet i samarbejde 
med TAW

1 medlem Udpeges af TAW blandt uddannelsens dimittender

1 medlem Udpeges af og blandt medlemmer af Danske Serieskabere

1 medlem Udpeges af uddannelsens Censorkorps i samarbejde med TAW

2 medlemmer Udpeges af og blandt medarbejderne 

2 medlemmer Udpeges af og blandt de studerende

1 medlem Udpeges af brancherepræsentant i samarbejde med TAW

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022
Ingen
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Indstilling til oprettelse af Educational Committee for the Bachelor in 
Animation (Uddannesudvalg for PB i Animation (CA og CGA)) 

Uddannelsesdekan René Foli og Leder af TAW Kasper Kruse indstiller, at bestyrelsen godkender, der for 
perioden 2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet Educational Committee for the Bachelor 
in Animation (Uddannelsesudvalg for PB i Animation (CA og CGA)) 
 
Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:

- PB i Animation

Uddannelsesudvalget består af 13 medlemmer + Head of TAW og Uddannelseslederen for PB i Animation.
Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
3 medlemmer Udpeges af aftagere i samarbejde med TAW
1 medlem Udpeges af Producentforeningen 
1 medlem Udpeges af censorkorpset i samarbejde med TAW
1 medlem Udpeges af TAW blandt alumner
1 medlem Udpeges af det eksterne Fakultet i samarbejde med TAW
1 medlem Udpeges af medarbejderne i Talent & Skills i samarbejde med 

TAW 
2 medlemmer Udpeges af og blandt medarbejderne 
2 medlemmer Udpeges af og blandt de studerende
1 medlem Udpeges af virksomhederne og stab i Arsenalet i samarbejde 

med TAW

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022
Vi har valgt at fjerne repræsentant fra FAF (Filmarbejdernes Fagforening) da det er meget begrænset hvilken 
indflydelse foreningen har og heller ikke er repræsenteret i Udd. Udvalget for Grafisk Fortælling. 

Indstilling til oprettelse af Uddannelsesudvalg for Multiplatform 
Storytelling and Production
Uddannelsesdekan René Foli og uddannelsesleder Louis Thonsgaard indstiller, at bestyrelsen godkender,
der for perioden 2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet
”Uddannelsesudvalg for Multiplatform Storytelling and Production”
Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser:
- Multiplatform Storytelling and Production
Uddannelsesudvalget består af 14 medlemmer.

Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 
1 medlem Udpeges af Producentforeningen

1 medlem Udpeges af Vision Denmark 

1 medlem Udpeges af Filmby Aarhus 

1 medlem Udpeges af Aarhus Universitet (AU Arts)

1 medlem Udpeges af DR B&U 

1 medlem Udpeges af TV2 Østjylland 
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1 medlem Udpeges af M2 Film 
1 medlem Udpeges af Apollonia 
1 medlem Udpeges af AxK
1 medlem Udpeges af uddannelsesudvalget ved selvsupplering
2 medlemmer Udpeges af og blandt medarbejderne ved uddannelsen
2 medlemmer Udpeges af og blandt de studerende ved uddannelsen

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
Uddannelsen ønsker at styrke dimittendperspektivet i uddannelsesudvalget samt det tværgående blik på den
digitale visuelle branche som Vision Denmark kan bidrage med.

Indstilling til oprettelse af Uddannelsesudvalg for Designteknolog, 
Professionsbachelor i Design og Business og Tekstildesign, -håndværk 
og formidling og tilknyttede efter- og videreuddannelser 

Uddannelsesdekan René Foli og uddannelsesleder Pia Vejrup Larsen indstiller, at bestyrelsen godkender, 
der for perioden 2022– 2026 nedsættes et uddannelsesudvalg med navnet Uddannelsesudvalg for VIA 
Design og Business og tilknyttede efter- og videreuddannelser ved VIA University College

Det nævnte uddannelsesudvalg skal dække følgende grunduddannelser og efter- og videreuddannelser: 

- Designteknolog 
- Professionsbachelor i Design og Business 
- Professionsbachelor i Tekstildesign, - håndværk og formidling 

Uddannelsesudvalget består af 17 medlemmer. Uddannelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Antal medlemmer Udpeges af 

1 medlem Udpeges af Teknisk Landsforbund 

1 medlem Udpeges af Dansk Mode & Tekstil 

1 medlem Udpeges af Lifestyle & Design Cluster 

5 medlemmer Aftagervirksomheder - i samarbejde med VIA Design og Business

1 medlem Udpeges af KKR Midtjylland/Herning Kommune 

1 medlem Udpeges af Region Midtjylland 

2 medlemmer Udpeges af Ledelse – Design og Business 

1 medlem Udpeges af VIA EVU

2 medlemmer Udpeges af og blandt medarbejderne ved uddannelsen

2 medlemmer Udpeges af og blandt de studerende ved uddannelsen

Eventuelle ændringer i forhold til sammensætningen 2018-2022 
Ingen 
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Arbejdsgrundlag for uddannelsesudvalg 2022-2026 
 

0. Formålet med dette notat 
Arbejdsgrundlaget beskriver de formelle rammer samt den ambition, som ledelsen for VIA University College 

(herefter VIA) har sat for Uddannelsesudvalgene 2022-2026. Arbejdsgrundlaget rammesætter ansvars- og 

opgavefordelingen mellem de forskellige niveauer i organisationen, herunder mellem formanden for udvalget 

og uddannelsens ledelse. Notatet sætter også rammen for dialogen, strukturen og videreformidlingen 

mellem uddannelsesudvalget og VIAs bestyrelse og direktion.  

 

Alle uddannelsesudvalg præsenteres for arbejdsgrundlaget på det første møde i funktionsperioden. 

Arbejdsgrundlaget er også et dialogredskab og et afsæt for evalueringer af uddannelsesudvalgenes arbejde. 

 

Arbejdsgrundlaget kommunikeres til de udpegningsberettigende organisationer således, at de på et oplyst 

grundlag kan foretage udpegningerne til uddannelsesudvalg.  

 

1. Ambition for uddannelsesudvalgenes funktion i VIA 
Uddannelsesudvalgene er en vigtig kilde til viden om udviklingen på arbejdsmarkedet og professionerne. 

Ambitionen er at skabe et systematisk tilbageløb af viden fra uddannelsesudvalg til uddannelserne og 

ledelsen i VIA. Dette kan ske ved, at uddannelsesudvalgene løbende reflekterer over arbejdsmarkedets 

kompetencebehov, uddannelsernes kvalitet mv. 

  

Ambitionen er, at uddannelsesudvalgene kommer i spil som rådgivende samarbejdspartnere for ledelsen 

ved at blive inddraget rettidigt i processerne, hvor udvalgene har mulighed for at påvirke processerne og 

beslutningerne og ikke blot blive orienteret herom.  

 

Ved udpegningen af medlemmer lægges der vægt på at udpege de repræsentanter, der matcher opgaven 

og ambitionsniveauet, bl.a. ved at sikre en forventningsafstemning med de udpegningsberettigede. Er der 

vakante pladser i uddannelsesudvalg, gøres der en ekstra indsats for at få dem besat. Alle pladser i 

uddannelsesudvalgene er som udgangspunkt altid besat. 

 

2. De lovmæssige rammer 
Uddannelsesudvalgene er nedsat i henhold til Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. 

Opgaverne er beskrevet i VIAs vedtægt, § 16:  

• ”Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst ét uddannelsesudvalg for hvert 
uddannelsesområde. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som 
professionshøjskolen er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Bestyrelsen 
fastsætter antallet af medlemmer af det enkelte uddannelsesudvalg. 

• Uddannelsesudvalgene rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde 
om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.  
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• Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved udvikling af 
nye undervisnings- og prøveformer.  

• Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører 
uddannelsesområdet. 

• Uddannelsesudvalgene afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de dele af 
studieordninger inden for udvalgets områder, der er institutionsspecifikke.”  

Uddannelsesudvalg er rådgivende og har ikke en formel beslutningskompetence.  

Uddannelsesudvalgenes rådgivende rolle i forhold til den enkelte uddannelse kan udfoldes på forskellig vis. 

Det kan fx ske ved, at uddannelsesudvalget inddrages i dialogen om de strategiske tiltag og ved løbende at 

give input til, at uddannelserne udvikles i overensstemmelse med de kvalifikationer og kompetencer, der 

efterspørges i professionerne.  

Det er et lovkrav, at opdaterede oplysninger om uddannelsesudvalg fremgår af VIAs hjemmeside. 

 

3. Opmærksomhedspunkter vedr. sammensætning   
3.1. Generelt vedr. uddannelsesudvalgenes sammensætning  

VIAs vedtægt indeholder en enkelt formulering vedr. sammensætningen af uddannelsesudvalg: 

”§16, stk. 2. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i 

uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget 

sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til 

uddannelsesområdet.” 

 

Der er en vis frihed ift. sammensætningen af uddannelsesudvalgene. Der er mulighed for at supplere 

udvalget med enkelte udpegninger, hvor den lokale ledelse (efter dialog med relevante eksterne 

samarbejdspartnere, fx KKR) kan udpege personer med særlig viden inden for området. For at skabe et 

værdifuldt vidensflow til uddannelserne er det væsentligt, at der udpeges repræsentanter, som har en viden 

og interesse i uddannelsesområdet, og som er i stand til at løfte opgaven som samarbejdspartnere for 

ledelsen. 

  

3.2. Vedr. medarbejder- og studenterrepræsentanter  

Der skal udpeges to medarbejdere og som minimum to studerende til de enkelte uddannelsesudvalg.  

Processen finder sted lokalt og aftales mellem ledelsen og repræsentanter for de studerende og 

medarbejderne, fx DSR- og LU-repræsentanter. Uddannelsen har ansvaret for at informere de studerende 

og medarbejderne om mulighederne for at blive en del af uddannelsesudvalgene. Det er vigtigt, at man 

informerer de studerende og medarbejderne om, hvad opgaven indebærer, og forventningsafstemmer.  

 

3.3. Særligt vedr. de studerendes engagement 

Repræsentanterne for de studerende har en vigtig stemme ind i uddannelsesudvalgene, da de har unik 

viden om det at studere og særlig indsigt i, hvad der fungerer og ikke fungerer på uddannelsen. Det 

forventes, at de udpegede studerende er engagerede og aktivt deltagende. For at klæde de studerende på til 

varetagelse af denne post har uddannelsesledelsen eller sekretæren for udvalget opgaven med at sikre at 

nyudpegede studerende grundigt introduceres til arbejdet (fx via intromøde) samt løbende klædes på til 

mødedeltagelse ved fx at stille sig til rådighed for at gennemgå mødematerialet for de studerende inden 

møderne. Der produceres også et fælles papir med fokus på de studerendes rolle i uddannelsesudvalg. Som 

supplement til lokale, uddannelsesspecifikke introduktioner iværksættes der fælles introduktion til de 

studerende 1-2 gange årligt, fx på et webinar. 

 

3.4. Udpegning af medlemmer 

Stab, Strategi og Politisk Analyse (STP) koordinerer udpegninger med de eksterne parter, der udpeger flere 

medlemmer til VIAs uddannelsesudvalg. Det omfatter: KKR Midtjylland, KKR Nordjylland, Region Midtjylland, 

Region Nordjylland, Aarhus Universitet og ungdomsuddannelserne. Alle andre udpegninger varetages 

direkte af uddannelserne. 

 

4. Anbefalinger til en god organisering af arbejdet i uddannelsesudvalgene 
4.1. Den gode arbejdsform 
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Da uddannelsesudvalgene typisk holder 2-4 årlige møder, er det væsentligt, at alle møderne tilrettelægges 

og afholdes med udgangspunkt i ambitionen om, at der skal være høj kvalitet i dialogen på møderne.  

 

For at leve op til VIAs ambitioner for uddannelsesudvalg, opstilles følgende principper for den gode 

arbejdsform:  

• Alle uddannelsesudvalg har en forretningsorden, som er en lokal tilpasning af den 

standardforretningsorden, som er vedtaget af VIAs bestyrelse (jf. bilag 1). I dagsordensproceduren er 

rollefordelingen mellem formand og uddannelsesledelsen beskrevet tydeligt.  

• Relevansen af uddannelsesudvalgenes arbejde og de eksterne repræsentanters engagement sikres ved 
at give dem mulighed for en stærk indflydelse på mødernes dagsorden og mødeformen. 

• På det første møde i funktionsperioden afsættes der god tid til en forventningsafstemning med de enkelte 

medlemmer med fokus på et højt engagement. 

• Der foretages en evaluering midtvejs i funktionsperioden (dvs. efter 2 år) og en evaluering efter 4 år 

• Organisering af udvalgsarbejdet tager afsæt i et årshjul, som hvert udvalg udarbejder, således at 

medlemmerne har et langsigtet overblik over de temaer, som skal drøftes i uddannelsesudvalget både i 

etårigt og fireårigt (hele funktionsperioden) perspektiv.  

 
Planlægningen af møder foregår som udgangspunkt i samarbejde mellem udvalgets formand og den 
ansvarlige uddannelsesdekan og/eller relevante uddannelsesledere. Uddannelsesdekanen og/eller en eller 
flere uddannelsesledere deltager i møderne.  
 

4.2. Formandens rolle 

Formanden for uddannelsesudvalget spiller en afgørende rolle i samarbejde med uddannelsesdekanen og 

uddannelseslederne at sikre, at arbejdet i udvalgene skaber værdi for uddannelserne og professionerne. 

Derfor er det væsentligt, at uddannelsesudvalgene vælger formænd, der har erfaring med mødeledelse og 

som er indstillet på at arbejde mellem møder. Formanden er også uddannelsesudvalgets synlige 

ansigt/dialogpartner over for VIAs ledelse og bestyrelse.  

 

4.3. Prioriterede temaer for arbejdet i uddannelsesudvalgene  

Arbejdet i VIAs uddannelsesudvalg følger devisen ”mindre orientering og mere dialog”. Dialogen finder sted 

via dybdegående, tematiserede drøftelser med udgangspunkt i denne oversigt over temaer (ikke 

udtømmende liste):  

 
 

Idet det tværgående EVU-råd i VIA blev nedlagt i 2021, skal alle uddannelsesudvalg sikre, at EVU-

perspektivet er integreret i udvalgets arbejde. Dette kan eksempelvis gøres ved at tilknytte medarbejdere 

eller ledere fra EVU-området som medlemmer af udvalgene eller ved at planlægge systematiske 

temabaserede EVU-drøftelser.  

Kvalitetsarbejde, herunder 
aftager- og 

dimittendundersøgelser  
Praktik/klinisk undervisning

Forskning, Udvikling og 
Innovation

Tendenser på 
arbejdsmarkedet (analyser 

eller input fra 
aftagerrepræsentanterne)

Integration af bæredygtig 
udvikling i uddannelserne 

Arbejdsmarkedets 
kompetence- og 

videnbehov, herunder fx 
digitale kompetencer og 

teknologiforståelse

Efter- og Videreuddannelse

VIAs strategi /

uddannelsernes 
strategiske udviklingsplaner

Studieordninger og 
bekendtgørelser
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5. Tydelig kobling til strategi- og kvalitetsarbejdet  
Uddannelsesudvalgene er naturlige dialogpartnere i udarbejdelsen og opfølgningen på uddannelsernes 

Strategiske Udviklingsplaner.  

I processtandarderne for ”inddragelse af aftagere”, ”evaluering af undervisning” og ”inddragelse af 

dimittender” er det lagt op til, at uddannelserne løbende inddrager uddannelsesudvalget i en vurdering af 

den indhentede viden og drøftelse af behovet for tilpasning af uddannelsen. 

 

6. Dialog mellem uddannelsesudvalg og VIAs bestyrelse og direktion  
Det er VIAs bestyrelse, der nedsætter uddannelsesudvalg. For at styrke samarbejdet mellem bestyrelsen og 
uddannelsesudvalg er der udviklet en tradition for, at bestyrelse, direktion og repræsentanter fra 
uddannelsesudvalg (typisk formændene) mødes jævnligt – i udgangspunkt én gang årligt. Møderne har 
fokus på aktuelle og strategiske tiltag.  
 

7. Forretningsorden 
VIAs bestyrelse vedtager en standardforretningsorden (Bilag 1), som fastlægger mere konkrete rammer for 

uddannelsesudvalgenes arbejde og mødevirksomhed. Det enkelte uddannelsesudvalg kan foretage 

tilføjelser i denne standardforretningsorden. Forretningsordenen opdateres løbende med angivelse af bl.a. 

ansvars- og opgavefordelingen mellem formand og sekretær, og procedurer for fremsendelse af 

mødemateriale og offentliggørelse af referater.  

 

8. Mulighed for rådgivning fra Stab, strategi og politisk analyse 
Flere gange årligt udarbejder Stab, strategi og politisk analyse (STP) materialepakker til temadrøftelser i 
uddannelsesudvalgene. Temaerne vælges af uddannelsesdekanteamet. 
Derudover tilbydes webinar målrettet sekretærerne for uddannelsesudvalg med henblik på at informere om 
udpegningsprocessen, præsentere eksempler på henvendelse til udpegningsberettigede institutioner, og 
orientere om arbejdsfordelingen mellem STP og uddannelserne.  
Hvis der er spørgsmål ift. arbejdsgrundlag, udpegning, forretningsorden eller andet ift. 
uddannelsesudvalgene i VIA, kan man kontakte Lea Faurholt Olsen lefo@via.dk eller Elvir Maleskic 
em@via.dk  i Stab, strategi og politisk analyse. 
 

9. Honorar/befordringsgodtgørelse 
Der ydes ikke honorar og som hovedregel heller ikke befordringsgodtgørelse for deltagelse i 
uddannelsesudvalgenes arbejde. VIAs bestyrelse har dog besluttet, at VIA dækker udgifter til befordring, 
såfremt den udpegningsberettigede organisation ikke kan dække befordringsudgiften. 
 
……………………………………. 
BILAG 1: Standardforretningsorden 
 
______________________________________________________________________________  
Arbejdsgrundlaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Elvir Maleskic, Hanne Sandahl, Karen Frederiksen 
og Lea Faurholt Olsen. 
 
Arbejdsgrundlaget er godkendt af Uddannelsesdekanteamet den 7. december 2021.  
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BILAG 1: Standardforretningsorden for uddannelsesudvalg (forventes 
godkendt af bestyrelsen i maj 2022) 
 
I henhold til § 18 i Lov om Professionshøjskoler for Videregående Uddannelser samt i medfør af § 16 i 
vedtægt for VIA University College fastsættes herved følgende forretningsorden for uddannelsesudvalg for 
<her indsættes den pågældende uddannelse/område> og tilknyttede efter- og videreuddannelser ved VIA 
University College. 
 
Uddannelsesudvalgets medlemmer 
§ 1. Uddannelsesudvalget er sammensat således: 
<her indføres antal> medlemmer udpeges af <her indføres udpegningsberettiget organisation> 
<her indføres antal> medlemmer udpeges af <her indføres udpegningsberettiget organisation> 
<Osv.> 
2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved uddannelsesudvalgets område. Processen finder 
sted lokalt og aftales mellem ledelsen og medarbejderne. LU-repræsentanter kan inddrages. 
2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved uddannelsesudvalgets område. Processen finder 
sted lokalt og aftales mellem ledelsen og de studerende. DSR-repræsentanter kan inddrages. De 
studerende kan godt have flere end to repræsentanter i uddannelsesudvalgene. 
 
Stk. 2. Uddannelsesudvalgets funktionsperiode er fire år og følger VIAs bestyrelses valgperiode, dog 
forskudt med tre måneder, således at perioden løber fra den 1. august 2022 og slutter ved udgangen af juli 
2026. 
Stk. 3. VIAs uddannelser og Stab, strategi og politisk analyse koordinerer udpegningen af medlemmer i 
forbindelse med ny funktionsperiode. 
Stk. 4. Såfremt et medlem mister sin ret til at sidde i udvalget eller er fraværende pga. længerevarende 
sygdom, orlov eller andre årsager skal der rettes henvendelse til den udpegningsberettigede organisation 
med henblik på en ny udpegning.  
Stk. 5. Opdaterede oplysninger om uddannelsesudvalg skal fremgå af VIAs hjemmeside, hvor følgende som 
minimum skal være oplyst: 

• antal medlemmer i hvert udvalg 

• de udpegningsberettigede til de enkelte uddannelsesudvalg 

• de udpegede medlemmer til de enkelte uddannelsesudvalg, herunder medlemmer valgt af hhv. 
studerende og medarbejdere 

 
§ 2. Uddannelsesdekanen og/eller relevante uddannelsesledere deltager i møderne som sekretær for 
uddannelsesudvalget. 
Stk. 2. En eller flere uddannelsesledere tilforordnes uddannelsesudvalget med henblik på faglig rådgivning. 
Antal tilforordnede og udvælgelse af disse fastlægges af den ansvarlige uddannelsesdekan. 
 
Uddannelsesudvalgets konstituering 
§ 3. Uddannelsesudvalget vælger på første møde en formand blandt de udefrakommende medlemmer. 
Valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden for 
formanden er fire år. Formandens funktionsperiode følger udvalgets funktionsperiode.  
 
Opgaver 
§ 4. I henhold til § 18 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser har uddannelsesudvalget 
til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om 
uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om den regionale uddannelsesdækning.  
Stk. 2. Uddannelsesudvalget skal inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser samt ved 
udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. 
Stk. 3. Uddannelsesudvalget kan herudover af egen drift rådgive om andre spørgsmål, der vedrører 
uddannelsesområdet. 
Stk. 4. Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse om de 
institutionsspecifikke dele af studieordningerne inden for udvalgets områder. 
 
Mødevirksomhed 
§ 5. Uddannelsesudvalget holder <her indføres antal> ordinære møder. [Endeligt antal møder fastsættes af 
de enkelte uddannelsesudvalg. Der forventes afholdt 2-4 ordinære møder om året]. 
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Stk. 2. Der er mulighed for at indkalde til ekstraordinære møder, såfremt formanden eller 
uddannelsesdekanen eller tre medlemmer i forening ønsker dette. 
Stk. 3. Formanden og uddannelsesdekanen og/eller relevante uddannelsesledere udarbejder en årlig 
mødeplan (et årshjul) for uddannelsesudvalget. 
 
§ 6. Den ansvarlige uddannelsesdekan og/eller relevante uddannelsesledere stiller sekretariatsbistand til 
rådighed. 
Stk. 2. Formanden udarbejder i samarbejde med uddannelsesdekanen og/eller relevante uddannelsesledere 
dagsorden til uddannelsesudvalgets møder. Dagsordenen fremsendes mindst en uge før mødets afholdelse. 
Indkaldelse til møde skal ske med mindst 14 dages varsel. 
Stk. 3. Ethvert medlem af uddannelsesudvalget kan få optaget punkter på dagsordenen. Punkter, der 
ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest to uger før mødets afholdelse. 
Stk. 4. Uddannelsesudvalgets formand leder møderne. I formandens fravær leder udvalgets sekretær 
møderne. 
 
§ 7. Der udarbejdes referat fra møderne. Formanden godkender referatet, og senest to uger efter mødets 
afholdelse udsendes referatet elektronisk til udvalgets medlemmer, som herefter har en uge til at godkende 
det. 
 
§ 8. Mødereferater og dagsordner uden bilag offentliggøres på VIAs hjemmeside. 
 
Godkendelse af forretningsorden 
§ 9. Standardforretningsordenen for VIAs uddannelsesudvalg er godkendt af bestyrelsen for VIA ved sit 
møde (forventes godkendt i maj 2022) 
 
§ 10. Det enkelte uddannelsesudvalg kan foretage tilføjelser til standardforretningsordenen. 
Forretningsordenen for det enkelte uddannelsesudvalg godkendes af uddannelsesudvalget. 


	Referat-Bestyrelsesmøde-VIA-10-05-2022_endelig-web
	07 mødeplan+og+onboarding+af+ny+bestyrelse_2022-2023+1.0
	08a pdf
	08b pdf

