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Deltagere:  

 

Dagsorden 

 

Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund

lag/-oplæg 
B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

1. 2 5 Velkomst og godkendelse af dagsorden  B Alle Ingen kommentarer og godkendt 

2. 3 5 Godkendelse af referat fra den 7.12.2015  B Alle Ingen kommentarer og godkendt 

3. 4 5 Den aktuelle situation F16 

 

 O JLS Aktuel lille vækst  
Mange nye udviklingsprocesser bl.a. kvalitetsudviklingsproces 

I top med Ennova tilfredshedsundersøgelser  behov for at 

undersøge hvad som fungerer siden vi får så gode  

evalueringer 

MWB strategier 

 Den pædagogiske transformation 

 Løftekraft i selvstyrende teams 

 Institutionsakkreditering 

 



Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund
lag/-oplæg 

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

  15 Akkreditering, videnssløjfen og den 

pædagogiske transformation 

 O JLS Akkrediterings opmærksomhedspunkter: relevans,  indhold og 

struktur, vidensgrundlaget, ledelsesforankring og 
kvalitetsstrategien. 

Systematisere sammenhæng i vidensgrundlag med 
videnssløjfen og fagligheden i udnervisningen 

 

4. 6 50 Høring og aftagerinput i forbindelse med 

ny studieordning for akademiuddannelsen 

i ledelse 

 O Alle Processen overordnet set: høring  udvikling  koordinering 

 høring 2  præsentation på landsmøde  markedsføring  

1/1 2017 lancering  

Ledelsesstudiet har 3 obligatoriske fag (andre har 2) 

Et muligt spørgsmål: bliver denne uddannelse for blød? 

En lederuddannelse, der tager højde for de krav som er nu og 
i fremtiden: hvilke fagligheder og afviklingsprocesser skal vi 

have fokus på? 

 Forretningsforståelse 

 Det strategiske lederskab – skal det fylde mindre? 

 Stress fylder mere og mere 

 Robusthed – som fagligt element 

 Motivation (den motiverende leder) 

 Globalisering/digitalisering  

Kursus i forhold til uddannelse 

Titel a la Merkonom med mulighed for en stærkere branding 

Førleder-forløb? 

Hvad er min værdi på markedet? 

 

Undgå gentagelser i indholdet på fagene. (Der er gentagelse 

mellem ledelse i praksis og andre fag) 



Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund
lag/-oplæg 

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

Fremover er der udvalgt én udvalgsgruppe, som kommer til at 

sidde og arbejde med tilrettelæggelse af de tre obligatoriske 
fag – for at undgå gentagelser 

 

 Konceptualisering og forståelse af teori 

 Innovation 

 Kalde det strategiske lederskab for 
strategiimplementering i stedet? 

 Ledelse og læring: at lære at lære 

 

Profilering: gennem sammensætning af valgfag 

Efterspørgselsdrevne fag 

Værdiskabelse og faglighed  

De studerendes erfaringer skal bruges 

Reflektere mere over egne erfaringer 

Personlig udviklingsforløb: hvilken ’slags’ leder? 

 

Intern kompetenceudviklingsforløb ved store virksomheder? 

Kan vi gøre AU-sektoren mere synlig for organisationerne? 
 

HK: øget fokus på uddannelsespenge 

Mere synlighed for AU 

Fokus på markedsanalyse 

5.  10 Evt., næste møde og mødeevaluering  O JLS Jørgen vender tilbage med dato, som efter Doddle 
afstemningen er: Mandag 23. maj, torsdag 25 august, torsdag 
27 oktober 

Powerpoint slides og forberedelsesspørgsmål sendes forud for 



Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund
lag/-oplæg 

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

møderne. 

 


