Bestyrelsen

PROGRAM med bilag
44. møde – bestyrelsesmøde og strategiseminar 2018
Tirsdag 25. september 2018 kl. 12.00 – onsdag 26. september 2018 kl. 12.00.
Sted: Egelund Slot http://egelundslot.dk/
Eventuelle afbud til bestyrelsesmøde/ strategiseminar eller middag/ overnatning meddeles venligst
senest 22. september til direktionssekretær Ann-Cathrine Andersson aca@cphbusiness.dk.
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Program

Tirsdag d. 25. september
12.00-13.00: Ankomst og frokost
13.00-14.00: Bestyrelsesmøde
14.00-15.00: Pause og indkvartering på værelserne
15.00-16.30: Strategiseminar – DEL 1: Cphbusiness 2018-2021
16.30-16.45: Pause
16.45-18.00: Strategiseminar – DEL 1 fortsat
18.00-19.00: En verden af i går – rundvisning på Egelund Slot – Danmarks yngste kongelige residens
19.00: Middag

Onsdag d. 26. september
7.00-9.00: Morgenmad
9.00-10.00: Strategiseminar – DEL 2 – Sektorens identitet – Cphbusiness’ identitet
10.00-10.15: Pause
10.15-11.45: Strategiseminar – DEL 2 fortsat
11.45: Afrunding og ”grab and go” sandwich

Materiale




44. bestyrelsesmøde – mødeindkaldelse med bilag
Oplæg til Strategiseminar 2018

Al materiale er samlet i dette dokument.
I det enkelte bilag er der desuden links til relevant baggrundsmateriale, som er lagt op på bestyrelsens side på Cphbusiness’ Intranet.
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Cphbusiness bestyrelsen

Indkaldelse med dagsorden og bilag
44. møde – Tirsdag den 25. september 2018 kl. 13.00 – 14.00.
Lokale: Salen

Bestyrelsen
Charlotte Lundblad, formand

CL

Kim Simonsen

KIS

Steen Lund Olsen

SLO

Anne Knøs

AKNO

Randi Brinckmann Wiencke

RBW

Lars Bonde

LBO

Jes Damsted

JDA

Torben Schwabe

TSC

Annemette Kjærgaard

ALK

Charlotte Morell

CHJ

Jan-Christian Haxthausen

JCH

Anine Kjølbæk Sørensen

AS

Samuel Brask Marosi

SM

Tilforordnede
Ole Gram-Olesen

Rektor, sekretær

OGR

Gregers Christensen

Uddannelsesdirektør

GC

Lars Brejnrod

Ressourcedirektør

LPB

3

Cphbusiness bestyrelsen

DAGSORDEN

1.

Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat af sidste møde
3. Orientering ved formanden
4. Orientering ved rektor (bilag 4.1)
5. Halvårsregnskab (bilag 5.1)
6. Eventuelt

BILAG

4.1 Orientering ved rektor
5.1 Halvårsregnskab

__________________________________________________________________

På vegne af formanden
Ole Gram-Olesen
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Bilag 4.1
ORIENTERING VED REKTOR

Ministeriet og sektoren

Ministerens vision
I juli sendte uddannelses- og forskningsministeren et sommerbrev til alle videregående institutioner
og deres organisationer, hvor han præsenterede sin overordnede vision for de videregående uddannelsers rolle i Danmarks digitale fremtid. En vision, som ligger godt i tråd med både Cphbusiness’ og
sektorens strategi. Sommerbrevet kan læses her.
Brevet var samtidig en varsling fra ministeriet om, at der ville komme et Call for Action om digitalisering fra ministeren efter sommerferien. Dette Call for Action, modtog vi i august, og det udfolder visionen nærmere og opfordrer til at indsende konkrete indspil fra de forskellige videregående sektorer. Et
sådant indspil arbejder vi aktuelt på i regi af Danske Erhvervsakademier og SmartLearning og har afholdt flere møder herom med nøglepersoner i ministeriet.
Emnet er også programsat på strategiseminaret, hvor vi folder sektorstrategiens digitaliseringsspor
ud.
Finanslovsforslag 2019
Regeringen har 30. august fremlagt forslag til finanslov for 2019, og der er ikke de store overraskelser
for erhvervsakademierne. Omprioriteringsbidraget, der reducerer tilskudssatserne med 2 % om året,
bliver desværre videreført, også efter 2022, hvor de lægges i en pulje, som forventes administreret
politisk. Læs mere her.
Omstillingsfonden
I slutningen af juni modtog Cphbusiness sammen med de øvrige institutioner udmøntningsbrev fra
ministeriet om den nye omstillingsfond, der giver faglærte mulighed for at efteruddanne sig på videregående niveau uden deltagerbetaling. Dette tilbud har i skrivende stund 109 fagdeltagere hos Cphbusiness gjort brug af, heraf 56 nye kunder, der ikke har læst hos os før. Det er primært ledelse, IT og
Kommunikation, der er søgning til. Hos SmartLearning er tallet i skrivende stund 330. Omstillingsfonden udspringer af trepartsaftale i 2017, hvor der i perioden 2018-2021 er afsat 228 mio. kr. til formålet.
Sektorstrategien
Den nye sektorstrategi er nu ved at blive udrullet på de otte erhvervsakademier. Cphbusiness er sammen med SmartLearning tovholder på strategiens digitaliseringsspor. På strategiseminaret kommer vi
nærmere ind på sektorstrategien, og især den fælles indsats for digitalisering samt for positionering af
sektoren. Sektorstrategien er også for nylig blevet præsenteret og drøftet på et møde i Udviklingsrådet, hvor den fik en fin respons.
Bilaterale samarbejder
Samarbejdet med IBA i Kolding på EVU-området er i vækst og koncentrerer sig dels om de finansielle
brancher, dels om lederudvikling, hvor der er indgået et nyt samarbejde med Lederne. Der pågår et
samarbejde med EA Sjælland om et fælles lektorbedømmelsesprogram, som KEA nu også inviteres
med i. Endvidere er der indledt et samarbejde med EA Dania om fælles kompetenceudviklingstiltag
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på det digitale område. Endelig er vi i dialog med Maskinmesterskolen i København om optagelse i
det administrative fællesskab, vi har med Handelsskolen Knord og TEC.
SmartLearning
I sammenhæng med, at EA Lillebælt ved fusionen med UC Lillebælt er udtrådt af SmartLearning, er
samarbejdets aftalegrundlag blevet opdateret. Samarbejdets bestyrelse udgøres nu af de otte rektorer, Cphbusiness er fortsat værtsakademi, og Cphbusiness’ rektor er fortsat formand for samarbejdets
bestyrelse og forretningsudvalg.
SmartLearning har igen i år en markant vækst på online-uddannelserne og spiller samtidig en stadig
mere central rolle i sektorens digitaliseringstiltag og profilering i forhold til interessenterne.
Danske Erhvervsakademiers Årsdag
Danske Erhvervsakademiers Årsdag blev afholdt den 11. september hos Dansk Industri, programmet er
tidligere rundsendt med invitationen. Temaet var i år digitalisering, og dagen blev skudt stærkt i gang
af Charlotte og ministeren, der understregede sektorens unikke position i forhold til det private erhvervsliv og den digitale dagsorden. Derefter fulgte en række skarpe inspirationsindlæg og et ”Digitalt
folkemøde”, hvor deltagerne kunne rotere mellem en række præsentationer af de nyeste landvinder
på området. Selv deltog vi med en præsentation af Watson, hvor vi digitalt afdækker og analyserer
aktuelle arbejdsmarkedsbehov. Desuden havde direktør for SmartLearning, Tue Bjerl Nielsen, et inspirationsoplæg om fremtidens uddannelsesparadigme i lyset af ny teknologi.
Dagen sluttede med bobler og fødselsdagskage; den 1. september var det 10 år siden, at den nye erhvervsakademisektor så dagens lys.
Sektorens sommeroptag
Sommerens optag på erhvervsakademierne holder samlet set niveauet fra sommeren 2017. Danske
Erhvervsakademier udsendte ultimo juli denne opgørelse: Beredskab status 2018.
Bestyrelseskonference
Bestyrelsen i Danske Erhvervsakademier besluttede før sommerferien, at Danske Erhvervsakademier
for første gang skal afholde en fælles bestyrelseskonference for alle bestyrelsesmedlemmer og rektorer på erhvervsakademierne. Konferencen finder sted d. 22. oktober 2018, og det foreløbige program
er tidligere rundsendt. Vi håber, at så mange som muligt i Cphbusiness’ bestyrelse har mulighed for at
deltage.

Ministeriet og Cphbusiness
Niels Brock sagen
Der er nu kommet en tilbagemelding fra ministeriet vedr. Niels Brock sagen. I august har Uddannelses- og Forskningsministeriet meddelt, at:
”Undervisningsministeriets konklusion er, at de ikke finder grundlag for at rejse sagen på
ny over for Niels Brock, og de agter derfor ikke at foretage sig yderligere.
På grundlag heraf ser vi i SIU [Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i Uddannelses- og Forskningsministeriet] heller ikke mulighed for yderligere dialog med UVM om
sagen.”
Styrelsen har efterfølgende givet sin godkendelse af, at beløbet på ca. 1.502.837 kr. afskrives. På den
baggrund vil beløbet blive afskrevet i 2018-regnskabet. Det vil blive aftalt med revisor, hvordan det
sker, men det må forventes, at årets resultat vil blive påvirket med et tilsvarende beløb.
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Besøg af Mads Fuglede
Uddannelses- og forskningsordfører fra Venstre, Mads Fuglede, besøger Cphbusiness Lyngby den 24.
september. Mødet er foranlediget af et møde, som Charlotte Lundblad og Danske Erhvervsakademier
afholdt med Mads Fuglede i foråret.
Konference i juli på Roskilde Festival
Institut for Fremtidsforskning arrangerede i samarbejde med Cphbusiness og Roskilde Festival et eksklusivt en-dags-seminar d. 6. juli om fremtidens uddannelse under navnet ”The Ticket to the Future –
From Outdated Education to Future Education”. I seminaret deltog både uddannelsesinstitutioner og
virksomheder, og der blev samtidig mulighed for at komme bag kulisserne på det store festivalarrangement.
Rigsrevisionens rapport om studieintensitet på de videregående uddannelser
Rigsrevisionens beretning om ministeriets tilsyn med studieintensiteten på de videregående uddannelser er nu offentliggjort. Cphbusiness bliver i rapporten fremhævet for god praksis i forbindelse
med tilrettelæggelse af tidsforbruget på uddannelserne, herunder at ledelsen behandler information
om de studerendes tidsforbrug, og at vi som institution har mål for de studerendes tidsforbrug. Derudover fremhæves det, at vi, siden 2015 ved indførsel af vores kvalitetsnøgletalskoncept, har udarbejdet udviklingsplaner, som beskriver de justeringer, der skal foretages på baggrund af det monitorerede tidsforbrug. Der er fortsat et strategisk fokus på at øge de studerendes studieindsats, som er
inde i en positiv udvikling. Læs hele beretningen her.

Regionen og Cphbusiness
Bornholm
Cphbusiness, der fra sommeren 2018 udbød fire uddannelser på Bornholm, er kommet godt fra start
på Solskinsøen. I alt 39 er optaget, og de fordeler sig med tolv på datamatiker-, ti på serviceøkonom-,
ti på finansøkonomuddannelsen og syv på PBA i Innovation og Entrepreneurship.
Fra årgangen før fortsætter fem studerende på serviceøkonomuddannelsen og ti på finansøkonomuddannelsen.
Aktiviteten ligger som planlagt på det nye Campus Bornholm i Rønne, omend det har været vanskeligt at skabe den fornødne plads. Vi oplever imidlertid en stor opbakning både fra kommunens side og
fra Campus Bornholm.
Hillerød
Fra sommeren 2018 udbyder Cphbusiness serviceøkonomuddannelsen i Hillerød på afdelingen, der
som bekendt i forvejen huser laborant- og miljøteknologuddannelserne. Formålet med placering af et
merkantil udbud i Hillerød er at tiltrække studerende fra Nordkalotten, der ikke ønsker at studere i København.
Der er optaget 19 studerende på serviceøkonom i Hillerød. De studerende deler faciliteter med 179
studerende, der læser på laborant- og miljøteknologuddannelsen.
Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland
Cphbusiness er medarrangør af næste års uddannelsesmøde i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland og får således en ny mulighed for at profilere Cphbusiness mod nord. Uddannelsesmødet løber af stablen d. 30. april 2019, og mødet trækker normalt 100-150 deltagere fra det lokale uddannelses- og erhvervsliv samt lokale politiske miljøer.
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Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR Hovedstaden)
Ole blev i august genudpeget af regionens erhvervsakademier, professionshøjskole og maskinmesterskole som tilforordnet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Cphbusiness

Fuldtidsuddannelse (FTU)
Ved sommeroptaget 2018 har Cphbusiness i alt modtaget 12.138 ansøgninger, hvoraf der er udsendt
optagelsesbreve til i alt 2.466. Pr. 5. september 2018 har 1947 takket ja til en EAK uddannelse, og 519
har takket ja til en top-up uddannelse.
Ansøgningsfristen d. 14. september nærmer sig for de få, ledige pladser, der er tilbage på hhv. serviceøkonom- og finansøkonomuddannelsen samt PBA uddannelsen i Innovation og Entrepreneurship på
Bornholm.

Efter- og videreuddannelse (EVU)
Tilmeldingerne til EVU i efteråret ligger på niveau med sidste år, men repræsenterer ikke den vækst, vi
har budgetteret med i år. Hos SmartLearning er der fortsat en markant vækst.
For 3. kvartal er de aktuelle tilmeldingstal følgende:

EVU-tilmeldinger 3. kvartal 2018
Realiseret
Partner
SmartLearning
I alt

Budget

Budgetindeks

1.816

2.734

67

1.111

941

118

2.927

3.675

80

Der kommer dog fortsat tilmeldinger, ligesom der planlægges med en ekstra holdstart i oktober for at
tilgodese mulighederne i omstillingspuljen.

Forskning, Udvikling og Innovation (FUI)
God studiestart og digitalt velkomstflow på Moodle
For første gang har Cphbusiness i år inviteret de nye studerende ind i det digitalt univers, LMS
Moodle, umiddelbart efter, at de primo august er blevet optaget, hvor det tidligere først er sket efter
studiestarten primo september. Det giver de nye studerende mulighed for at orientere sig blandt de
kommende holdkammerater og i en række services før, starten. En uge før, havde 90 % af de nye studerende gjort brug af denne nye facilitet.
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Ledelse af Unge
Vi er i dialog med DI og Industriens Fond om en fase III i projektet ”Ledelse af unge”, som sigter på
aktivt at understøtte de ledere i særligt SMV’ere, som har lederansvar for unge medarbejdere. Desuden vil projektet få et nyt spor ”Unge ledere”, som skal understøtte de unge medarbejdere, som i stadig større omfang får lederansvar tidligt i karrieren.

Organisationen
Institutionsakkreditering
Vi er påbegyndt forberedelserne til genakkrediteringen, som afgøres på Akkrediteringsrådets møde d.
9. juni 2020. Der er særligt fokus på kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag, hvor systematikken nu er blevet forenklet samtidig med, at der er planlagt en tæt og individuel ledelsesopfølgning i
forhold til de enkelte programområder og de i alt godt 280 adjunkter og lektorer, som udgør videnopgavens ”maskinrum” ude på uddannelserne. Desuden er samarbejdsorganisationen involveret i processen med henblik på at understøtte den enkeltes ejerskab for opgaven.
Sideløbende er der igangsat en analyse af kvalitetssikringen af den obligatoriske praktik på uddannelserne, hvor mange processer endnu er håndholdte. Sidste år blev der gennemført 2.250 praktikforløb
på Cphbusiness’ fuldtidsuddannelser.
Den 12. september afholdt vi et møde med Akkrediteringsinstitutionen med henblik på forberedelse af
genakkreditering. Der skal afleveres en ny redegørelse i august 2019, hvorefter der følger en supplerende spørgerunde, audit-trails og panelbesøg i lighed med det første forløb.
Fremtidig lokalisering i Lyngby
Siden sidste orientering om en mulig flytning af Cphbusiness’ campus i Lyngby til et nyt byggeri, som
Johannes Fog Fonden er i gang med at planlægge på Firskovvej, har der været afholdt to møder mellem fondens direktør og direktionen.
Vi har i den forbindelse fået en indikation af det forventede fremtidige lejeniveau, både med en model,
hvor bygherren indretter bygningen efter vores ønsker, og en model hvor vi selv står for indretningen.
Lejeniveauet ligger inden for en ramme, hvor vi vil kunne flytte uden at forøge vores huslejeudgifter.
På den baggrund har vi arbejdet videre med fonden om nærmere at specificere vores ønsker og behov.
Kommunen har oplyst, at forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej vil blive gennemført i indeværende år, og at arbejdet med en helhedsplan for hele området er i gang og ligeledes forventes afsluttet i 2018.
Johannes Fog Fonden forventer at gå i udbud med byggeprojektet inden for et par måneder, men i
en form, hvor den egentlige detailprojektering sker i samarbejde med den valgte entreprenør. Det indebærer for os, at vi først senere på året vil have behov for at indgå en forpligtigende aftale om vores
mulige andel i byggeriet, og at det er tids nok, at denne beslutning tages på bestyrelsens november
møde.
Tidsplanen for byggeriet er forsat en færdiggørelse, der passer med udløbet af vores eksisterende lejekontrakt på Nørgaardsvej.
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NYHEDER FRA CPHBUSINESS’ INTRANET (JUNI 2018 – SEPTEMBER 2018)
_____________________________________________________________________________
Hvad sker der, hvis vi tager vores egen medicin?
En konference om datadrevet forretningsudvikling har fået lektor Rune Meyer til at tænke over, hvordan Cphbusiness kan bruge data til at skabe endnu mere værdi.
14. juni 2018
200 personer deltog i HK-møde om akademiuddannelser
Der var 240 tilmeldte til et informationsmøde om akademiuddannelser arrangeret af fagforeningen
HK, hvor 14 medarbejdere fra Cphbusiness bød ind med workshops og oplæg.
15. juni 2018
Cphbusiness på besøg i Kina
En gruppe medarbejdere fra Cphbusiness har været i Sydkina for at underskrive en aftale med University of Sanya og besøge CIEE Shanghai.
22. juni 2018
Omstillingsfonden er en unik mulighed
Den nye omstillingsfond giver faglærte og ufaglærte i job i Danmark chancen for at få betalt deres
efter- og videreuddannelse. Det er en unik mulighed for Cphbusiness, mener uddannelsesdirektør
Gregers Christensen.
27. juni 2018
Nye studerende går rekordtidligt ombord i Moodlerooms
Førhen har nye studerende ikke hørt fra os fra beskeden om tilbudt studieplads og til deres studiestart. Kan vi byde vores studerende velkommen og starte introduktionen tidligere og på en bedre
måde? Det afprøver en arbejdsgruppe.
08. august 2018
Gør som HK'eren Nicki: Få 40.000 kroner til gratis uddannelse
Faglærte eller ufaglærte ansat i Danmark kan uddanne sig gratis ved siden af jobbet for op til 40.000
kroner over fire år med den nye omstillingsfond. Nicki Casper Larsen er en af dem.
22. august 2018
Studerende skal nu efterspørge læring
Studerende på innovation og entrepreneurship skal fremover indgå i et acceleratorprogram om deres
virksomhed, og undervisningen bliver ændret radikalt. Derfor er undervisertemaet i gang med at implementere værktøjet VækstHjulet.
31. august 2018
Kursus og oplæg: Få den nyeste viden om ledelse af unge
Bliv skarpere på at lede unge anno 2018 med Cphbusiness' kursus ledelse af unge i praksis og et gratis
oplæg fra Cphbusiness, Tænketanken DEA, Lederne og Dansk Industri om, hvad det kræver at lede
unge i dag.
11. september 2018
International Week om de bedste digitale kampagner og platforme
International Week på Cphbusiness Søerne har denne gang fokus på digital excellence.
12. september 2018
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Bilag 5.1
HALVÅRSREGNSKAB

Indstilling
Følgende halvårsregnskab for Cphbusiness indstilles til bestyrelsens efterretning. Det er udarbejdet
på basis af bogføringen pr. den 24. august 2018 med en række korrektioner og periodiseringer efter
samme principper som ved udarbejdelsen af årsregnskabet. Regnskabet er ikke gennemgået af revisor.
Regnskabet for 1. halvår viser et samlet negativt resultat inkl. Forskning og Udvikling på 1,5 mio. kr.
mod et budgetteret overskud på 1,8 mio. kr.
Afvigelserne skyldes en række forhold vedrørende såvel drift som forsknings- og udviklings aktiviteter.
Halvårsregnskabet beskrives mere detaljeret i det følgende.
På baggrund af halvårsregnskabet samt de foreliggende data om tilmeldinger på EVU-området samt
den forventede resultat af STÅ-indberetningen for 2. halvår på fuldtidsuddannelserne, er det vurderingen, at indtægterne i 2. halvår på fuldtidsuddannelserne vil ligge på niveau med det budgetterede. På
eftervidereuddannelsesområdet er der lavere aktivitet end budgetteret og dermed færre indtægter.
På omkostningssiden forventer vi, at de tiltag, der er foretaget, vil resultere i, at vi ender under budget.
På den baggrund giver halvårsregnskabet og vores vurdering af indtægter og udgifter i efteråret 2018
ikke anledning til at justere i de forventninger til årets samlede resultat, som blev fremlagt for bestyrelsen i juni 2018.
Der er på samme grundlag ikke anledning til at revidere fremskrivningen for perioden 2019-2021.

11

Halvårsregnskab for perioden 01.01.2018 til 30.06.2018
Resultatopgørelse 2018
Perioden januar - juni
I 1.000 kr.
Statstilskud
Deltagerbetaling og andre indtægter
Omsætning
Undervisningens gennemførelse

Realiseret

BudgetBudget afvigelse

155.803

161.861

-6.058

28.985

27.628

1.357

184.788 189.489

-4.700

115.195

116.146

-951

3.545

3.795

-250

26.980

28.095

-1.115

33.452

31.415

2.037

Aktiviteter m. særlige tilskud

2.207

2.125

82

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

4.853

6.050

-1.197

186.233 187.626

-1.393

Markedsføring
Ledelse og administration
Bygningsdrift

Omkostninger i alt
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster

-1.444

1.863

-3.307

0

0

0

58

45

13

-1.502

1.818

-3.320

Ekstra ordinære indtægter

0

0

0

Ekstra ordinære omkostninger

0

0

0

-1.502

1.818

-3.320

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster

Periodens resultat

Regnskabet for 1. halvår viser et underskud på 1,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 1,8 mio. kr.
Samlet er der således en budgetafvigelse på -3,3 mio. kr. for 1. halvår
Statstilskuddet er 6,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes primært 2,7 mio. kr. færre indtægter
på eftervidereuddannelsesområdet som følge af lavere aktivitet. Derudover påvirker en udligning af
SmartLearnings overskud med 1,1 mio. kr. i negativ indtægt.
For fuldtidsuddannelserne er statstilskuddet 2,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Vi forventer, at den
manglende indtægt realiseres i efterårets STÅ-indberetning, så vi, når 2018 er gået, har realiseret det
budgetterede.
Deltagerbetaling og andre indtægter er 1,4 mio. kr. over budget, hvilket primært skyldes øget efterspørgsel på faget Digital Markedsføring udført i samarbejde med vores 3. part leverandør Bigum &
Co.
Der har været en højere end budgetteret aktivitet vedrørende 3. parts hold (plus ca. 4 mio. kr.).
Omkostningerne er 1,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes forskellige forhold. Højere omkostninger til 3. parts hold (4 mio. kr.) trækker i den ene retning og mindreforbrug på censuromkostninger
(2 mio. kr.), konsulent (1,2 mio. kr.) og mødeudgifter (1 mio. kr.). Mindreforbruget er udtryk for en reel
besparelse.
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På selve driften ses et mindreforbrug på ledelse og administration på 1,1 mio. kr. i forhold til budgetteret. Der er også her tale om en besparelse.
I modsat retning trækker et merforbrug vedrørende bygningsdrift. Det skyldes til dels, at der har været flere omkostninger til reparation og vedligehold, men også en underbudgettering på 1,0 mio. kr.
vedrørende husleje.
Der ses ligeledes et lille mindreforbrug på lønomkostninger.
Status på EVU
Det indberettede antal STÅ på EVU området for 1. halvår var samlet 516. Dette er 84 mindre end budgetteret, svarende til 14 pct.
Især virksomhedshold er realiseret lavere end budgetteret: 30 pct.
Antal STÅ indberettet. EVU.
1. halvår 2018
Åbne

Realiseret

Budget

Forskel

%

402

436

-34

-8%

Virksomhedshold

114

164

-50

-30%

Hovedtotal

516

600

-84

-14%

Tilmeldte deltagere. Partner - SmartLearning. EVU
1. halvår 2018

Partner
SmartLearning

Realiseret
2.502
1.453

Budget
2.986
1.175

Budgetindeks
84
124

3.955

4.161

95

Realiseret
1.686
1.453
3.139

Budget
1.814
1.175
2.989

Budgetindeks
93
124
105

816

1.172

70

3.955

4.161

95

Hovedtotal

Tilmeldte deltagere. Åbne - Virksomhedshold. EVU
1. halvår 2018

Åbne
Åbne
Åbne Total

Partner
SmartLearning

Virksomhedshold Total

Partner

Hovedtotal

Aktivitetsniveauet på eftervidereuddannelse nåede ikke det budgetterede niveau i 1. halvår. Antallet af
tilmeldte deltagere var samlet set 3.955 mod budgetteret 4.161, svarende til et budgetindeks på 95.
Antallet af deltagere i Partner lå under det budgetterede med 16 pct., svarende til 484 deltagere. Udviklingen i virksomhedshold var især lavere end forventet, og det realiserede var 30 pct. under budget.
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Status på ordinær uddannelse – 2. halvår
Umiddelbart inden bestyrelsesmødet indberetter Cphbusiness STÅ for fuldtidsuddannelser til ministeriet. Indberetningen vedrører aktiviteter, der er afviklet i 1. halvår, og som indtægtsføres i 2. halvår. De
foreløbige opgørelser indikerer, at vi ligger lidt over budget for halvåret.

STÅ
2. halvår (foreløbigt)

Programområde

STÅ

STÅ budget

Forskel

Innovation og Entreprenørskab

103,0

94,5

8,5

IT og Multimedie

196,8

198,0

-1,2

Laboratorie og miljø

79,3

77,5

1,8

Salg og markedsføring

812,0

790,5

21,5

Service og oplevelse

399,0

394,5

4,5

Økonomi og finans

617,0

649,5

-32,5

2. halvår Total

2.207,2

2.204,5

2,7

2018 (Foreløbigt)

4.701,2

4.727,0

-25,8

Færdiggørelse
2. halvår (foreløbigt)

Programområde

Færdige

Innovation og Entreprenørskab

Færdige budget

Forskel

0

16

123

128

5

44

40

-4

Salg og markedsføring

499

550

51

Service og oplevelse

206

256

50

Økonomi og finans

302

297

-5

2. halvår Total

1.174

1.287

113

2018 (foreløbigt)

2.138

2.200

62

IT og Multimedie
Laboratorie og miljø
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På bestyrelsesmødet vil resultatet af indberetningen blive fremlagt.
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Strategiseminar 2018
Tirsdag 25. september
Lokale: Salen
______________________________________________________________________
Kl. 15.00

”Cphbusiness 2018 – 2021” – introduktion til seminaret

Cphbusiness på vej mod 2025


Hovedtræk fra bestyrelsens strategiseminar 2017 v/direktionen

Siden da – et kort rids af årets strategiske elementer:


Udviklingsprogram 2018 og den aktuelle strategiske udviklingsindsats 2018-2019 v/
direktionen



Den strategiske rammekontrakt 2018-2021 med ministeriet v/ direktionen



Danske Erhvervsakademiers sektorstrategi 2018-2021 v/ Charlotte Lundblad



Fokus: Digitale Cphbusiness – tiltag, status og perspektiver (ministerens Call to action) v/ direktionen



Fokus: Lyngby 2.0 – Cphbusiness for fremtiden – tiltag, status og perspektiver v/
direktionen

En verden i forandring
– årets strategisk interessante træk og deres perspektiver for Cphbusiness


Arbejdsmarkedet v/ Kim Simonsen



Erhvervsskolesektoren v/ Jes Damsted



Universitetssektoren v/ Annemette Kjærgaard



Erhvervsakademisektoren v/ Charlotte Lundblad

En verden af i går
Kl. 18.00

Rundvisning og historien om Egelund Slot, Danmarks yngste kongelige residens

Kl. 19.00

Middag
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Onsdag 26. september
Lokale: Plenum 2+3+4
______________________________________________________________________
Fra kl. 7.00 Morgenmad
Kl. 9.00

Fokus: Sektorens identitet – Cphbusiness’ identitet


Sektorstrategiens tilgang til positionering - hvad er der i støbeskeen på sektorniveau v/ Charlotte Lundblad



Cphbusiness’ tilgang til positionering – hvad gør vi i dag v/ direktionen



Paneldebat – positionering af Cphbusiness fra…



Kl. 11.45

-

et aftagerperspektiv v/ Anne Knøs, Danske Bank

-

et organisationsperspektiv v/ Steen Lund Olsen, Finansforbundet

-

et lokalt perspektiv v/ Torben Schwabe, Lyngby Storcenter

-

et medarbejderperspektiv v/ Jan-Christian Haxthausen, Cphbusiness

-

et studenterperspektiv v/ Anine Kjølbæk Sørensen, Cphbusiness

3 nye (skarpe) initiativer, der kan understøtte Cphbusiness og dermed sektorens
identitetsskabelse

Afrunding og ”grab and go” sandwich

Mediechef Pernille Jørgensen og journalist Anders Molls Axelsen fra Cphbusiness deltager under onsdagens program.
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Strategiseminar 2018
Oplæg til seminaret
Cphbusiness 2018-2021
På strategiseminaret i 2017 satte vi under overskriften ”Cphbusiness på vej mod 2025” det lange lys
på med henblik på den videre strategiske udvikling af institutionen og dens ydelser.
En række af seminarets konklusioner og refleksioner lå efterfølgende til grund for udarbejdelsen af det
ledelsesgrundlag for 2018, som bestyrelsen drøftede og vedtog på bestyrelsesmødet i november
2017, og som også var grundlaget for den nye strategiske rammekontrakt med Uddannelses- og
Forskningsministeriet. Sideløbende med denne proces tog den nye sektorstrategi form, og også her
fik strategiseminaret sat en række aftryk.
Dette års strategiseminar har vi givet overskriften ”Cphbusiness 2018-2021” med det sigte, at seminaret både skal kvalificere og konkretisere det videre arbejde med institutionens strategiske ledelsesgrundlag frem til og med 2021 – den samme tidshorisont som rammekontrakten og sektorstrategien.
Seminarets afsæt bliver et tilbageblik på sidste års strategiseminar efterfulgt af et kort rids af årets
væsentligste strategiske elementer: Udviklingsprogram 2018 og den aktuelle strategiske udviklingsindsats, den strategiske rammekontrakt med ministeriet, den nye sektorstrategi samt to aktuelle strategiske indsatser, som er født på Cphbusiness, men også taler ind i sektorens strategiske udvikling –
hhv. digitalisering og nye tilgange til et erhvervsakademis kernefunktioner.
Derefter giver vi igen i år bolden til Kim, Jes, Annemette og Charlotte, der trækker det sidste års for
Cphbusiness mest interessante strategiske træk op i perspektiv af hhv. arbejdsmarkedet, erhvervsskolesektoren, universitetssektoren og erhvervsakademisektoren.
De fire indlæg efterfølges af en fælles debat og opsummering, inden førstedagen afrundes rundvisning på Egelund Slot, middag og aftenhygge.
Dagen derpå sætter vi, under overskriften ”Sektorens identitet – Cphbusiness’ identitet”, fokus på erhvervsakademiernes strategiske positionering i uddannelses- og erhvervsbilledet. Hvem er vi, og
hvem vil vi gerne være? Hvad er unikt ved et erhvervsakademi, og hvordan får vi udbredt kendskabet
til – og forståelsen af – os? Både som enkeltakademier og som sektor.
Vi ved, at vi som nye institutioner endnu har et stykke vej, før den almindelige borger har os oppe under huden, og vi ved også, at vi tit bliver forvekslet med erhvervsskolerne. Positioneringen er derfor
en helt central indsats i sektorstrategien, og der er sammen med rådgivningsfirmaet Operate udarbejdet et første bud på en fælles branding platform for sektoren.
På seminaret vil vi tage afsæt i dette oplæg og folde sektortilgangen ud, ligesom vi vil give indblik i de
tilgange og virkemidler, som Cphbusiness i dag anvender. Dette vil lægge op til en paneldebat, hvor
fem bestyrelsesmedlemmer – Anne, Steen, Torben, Jan-Christian og Anine – vil anlægge et hhv. aftager-, organisations-, lokalt, medarbejder- og studenterperspektiv på den videre positionering af Cphbusiness.
Paneldebatten skal gerne resultere i (mindst) tre initiativer, der kan understøtte Cphbusiness og dermed sektorens identitetsskabelse.
Dermed slutter dette års strategiseminar, og efter formandens afrunding er der en ”grab and go”sandwich, som kan indtages på stedet eller tages med.
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Som baggrundsmateriale for seminaret er følgende dokumenter vedhæftet eller i link:


Strategiseminar 2017 ” Cphbusiness på vej mod 2025” – kort notat, der opsummerer konklusioner og refleksioner.



Cphbusiness Udviklingsprogram 2018



Strategisk rammekontrakt 2018-2021 - Cphbusiness og Uddannelses- og Forskningsministeriet



Danske Erhvervsakademiers sektorstrategi 2018-2021



Oplæg fra Operate til branding platform for sektoren (ikke offentliggjort endnu)



Visionspapir for sektorens digitaliseringsindsats – Digital GrowHow
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Bestyrelsen

Strategiseminar 2017 – kort opsummering

DSEK 14.-15.09.2017
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Statements fra de forskellige indlæg på førstedagen
v/ Kim, Randi, Jes, Annemette og Charlotte samt fra Henrik Toft, IBM






















Et arbejdsmarked i stadig hastigere forandring.
Nye teknologier, nye forretningsmodeller, disruption.
Nye tilgange til arbejdsrollen, opgaveportefølje og relation til virksomheden.
Er vi på vej mod et bachelorarbejdsmarked?
De voksne skal også kunne arbejde med ny teknologi.
Livslang læring, et arbejdsliv med flere karrierer.
Flexication, en ny tilgang til samspillet mellem uddannelse og arbejdsliv.
Nye samarbejdsmodeller mellem uddannelse og erhverv.
Nye samarbejdsmodeller mellem de videregående institutioner.
Behov for tidstro læring.
Nyt fokus på soft skills, der matcher ny teknologi og foranderlighed.
Stærkere fokus på at skabe ny viden og nye løsninger frem for reproduktion.
Fra praksis til teori, ikke kun fra teori til praksis.
Nye skel mellem langtidsholdbare kompetencer og aktuelle jobkompetencer.
Uddannelsessektoren fastlåst i selvforståelsen og dermed sin egen fjende.
Uddannelsessektoren tænkes i søjler, der er svære at integrere.
Sektorperspektiv, institutionsperspektiv.
Er uddannelsessektoren de første til at blive disrupted?
Har AI en fremtid i uddannelsessektoren?
Digital afdækning af arbejdsmarkedsbehov
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Workshop på andendagen faciliteret af Ulrik Ramsing, BlueBehavior

Fire indspil til fremtidens Cphbusiness:

Trusted Learning I.E.
-

Tog udgangspunkt i at der findes meget
digital læring på nettet, men det er ikke
altid, det er validt.

-

Løsningen går ud på at lave en digital
platform, hvor man er sammen på tværs.
Ydre og indre trust dimension. Cphbusiness trækker læring ind i organisationen.

Læring uden grænser

- Cphbusiness skal have kontrakten til virksomhederne i Danmark og ude i verden og kunne trække
viden ind i klasselokalet. Viden skal omsættes til
læring uden grænser.
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Realkompetencer
- Cphbusiness illustreret ved at være en uddannelsesinstitution, som har mange brikker i partnerskab med virksomhederne. Uddannelsesinstitutionen spørger virksomhederne, hvad der er
deres problem og finder løsninger på dem. Vi laver allerede lidt EVU på denne måde, men vi skal
ind og ”distrupte” og fortsætte med den tankegang.

Co-operative Timely Gearing – mesterlære på et videregående niveau
- Fremtidens videregående mesterlære (det nye sort)
illustreret ved tre tandhjul, som symboliserer hhv. studerende, virksomheder og Cphbusiness, som bliver forsynet
med olie, der symboliserer statsmonopol (nuværende akkrediteringssystem og arbejdsmarkedets parter).
- Tidsaktuel læring. Mikrolæring fra år til minutter (mikrolæring som et middel sammen med personalisering til at
skabe mesterlæring).
- Der skal ske en højere personalisering, så folk kan skrue
deres uddannelse sammen og samarbejde på tværs.
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Generelle pointer

-

Det handler om at være relevant.

-

Simultan uddannelse (uddannelse i bred forstand, Google).

-

Sværere at være relevant i uddannelsesverdenen end i tøjbranchen.

-

Hvem bliver vrede, hvis vi lukker uddannelsen i morgen: Laboranter.

-

Tro på, at man skal tage en basisuddannelse og så uddanne sig bagefter – vigtigt at man har
fået lært metode og evne til at kvalificere og analysere.

-

Fælles vidensbase.

-

Efter ungdomsuddannelse skal de unge ud og være trainees.

-

Vi skal søge efter, hvad der er relevant.

-

Højere grad af individualisering, behøver ikke en underviser, skal bruge underviseren til at
sparre med.

-

Behov for flere specialister, mindre behov for brede generalister.

-

Vekselvirkning i læringen: Teori kombineret med praksis.

-

Tænk i produkt i stedet for i institutioner.

-

Advision af akkrediteringsinstitutionen – det nye akkrediteringssystem – version 2.

-

Virksomhederne vil gerne have de rigtige mennesker og burde være med til at betale.

Nøgleord: Mikrolæring, Dokumentation, Brugerindhold, Virtualisering og stedfortræderlæring, Personalisering.
Begrænsninger: De studerendes økonomi (hvis SUen bliver begrænset af en afvekslende hverdag,
lovgivning, ECTS point, akkreditering, regimer, arbejdsmarkedets parter, rigide systemer, statsmonopol.

___________________________________________________________________________________
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