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Indkaldelse til Fællesrådsmøde 
- Ordinært - 

 
 

Torsdag d.28.10 kl. 19.15-22.00 Studenternes Hus mødelokale 1 
 
 
Der er til mødet følgende foreløbige dagsorden:  
 
01 Formalia (15 min) 
 
02 Sager til behandling (110 min)   
 

02.01 Universitetsvalg (50 min) 
02.01.01 workshop om politisk kommunikation med deltagelse af Kim Ruggaard, 
Ph.D.stipendiat i Politisk kommunikation.  

 02.01.02 Endelige godkendelsen af valgkampsgrundlag (bilag eftersendes) 
 

 02.02 Ligestilling på AU (20 min) (se Bilag 1) 
 
 [PAUSE] (10 min) 
 
 02.03 Ny uddannelsesstrategi i Århus Kommune (30 min) (Se Bilag 2 og 3) 
 
03 Meddelelser (25 min) 
 
 03.01 Styrelsen 
 
 03.02  Fagrådsrunde  
  
 03.03 DSF’s – Danske Studerendes Fællesråd – politikkonference  
 
 03.04 Kalender 
 
04 Eventuelt (10 min) 
 
05 Mødeevaluering (5 min) 

Med venlig hilsen 
Thea P. Frederiksen, Formand 

På vegne af Dirigentinstitutionen 
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BILAG 1 
 
Ligestilling på AU 
 
Århus Universitet har besluttet sig for at fremme antallet af kvindelige forskere ved at lade 
universitetet betale lønnen til 10 lektorater og 10 MSO-professorater, der ansættes efter 
ordningen er indført, frem for at lade institutterne selv betale. 
 
Studenterrådet mener, at der er tale om en struktur, der risikerer at betyde diskrimination af 
mandlige ansøgere til forskerstillinger. Vi håber, som rektoratet, ikke at det betyder at mindre 
kvalificerede ansøgere ansættes i stedet for mere kvalificerede ansøgere, men tør, i modsætning 
til rektoratet, ikke afvise det, i henhold til den økonomisk trængte situation mange institutter 
befinder sig i. 
 
Studenterrådet udtaler i den forbindelse kritik af den nuværende ordning og vil se med kritiske 
øjne på andre ordninger, der indeholder kønsdiskriminerende elementer, uanset hvilket køn, der 
bliver diskrimineret. 
 



 
  

 

 
 

 

Invitation til styregruppe for ny uddannelsesstrategi 

Århus Kommune 
Borgmesteren 

Nicolai Wammen 
Rådhuset 
DK-8100 Århus C 
 
Telefon 8940 2000 
Direkte telefon 8940 2100 
 
E-post borgmester@aarhus.dk 
www.aarhuskommune.dk 
 

Til Studenterrådet ved Aarhus Universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 29. september 2010 
 
 

Invitation til styregruppe for ny uddannelsesstrategi 

 
Efter en grundig inddragelse af relevante aktører i bysamfundet ved-
tog byrådet i Århus Kommune i februar 2008 en uddannelsesstrategi 
med 31 konkrete initiativer inden for 12 forskellige indsatsområder. 
Langt de fleste af disse 31 initiativer er nu gennemført, og det er der-
for tid til i fællesskab med byen at formulere en ny uddannelsesstra-
tegi, som kan danne rammen om de kommende års udvikling af Århus 
som uddannelsesby. 
 
Samtidig har Erhvervskontaktudvalget besluttet at undersøge, om 
uddannelsesstrategien eventuelt skal suppleres med tiltag for tiltræk-
ning og fastholdelse af arbejdskraft, så der kan formuleres en samlet 
talentstrategi. 
 
På den baggrund skal der etableres en styregruppe, som med bred 
repræsentation fra byens relevante aktører skal mødes tre gange og 
følge udarbejdelsen af den nye strategi direkte. Styregruppen vil såle-
des indgå som element i indsamlingen og kvalificeringen af input til 
strategien. 
 
Studenterrådet ved Aarhus Universitet inviteres til at udpege en re-
præsentant til styregruppen. Første styregruppemøde vil finde sted 
tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 14.30-16.00. De næste møder finder 
sted 13. december 2010 kl. 12.30-14.00 og 28. februar 2011, kl. 
13.00-15.00. 
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Jeg vil gerne bede jer om senest den 11. oktober 2010 at meddele 
specialkonsulent Christian Lausten Sørensen på mail cls@aarhus.dk 
eller tlf. 8940 2212, hvem der repræsenterer jer i styregruppen. 
 
Til jeres orientering er de inviterede organisationer listet nedenfor. 
 
Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i styregruppen, så 
vi sammen kan udvikle Århus. 
 
Med venlig hilsen 

Nicolai Wammen 
 
 
 
 
Inviterede organisationer:  

• Borgmesteren (formand) • De studerendes Råd ved VIA University College 

• LO • spARK_studenterpolitik på Arkitektskolen 

• AC • Studenterrådet ved Aarhus Universitet 

• DI • Privat udbyder af efter- og videreuddannelse 

• Dansk Erhverv • Evt. yderligere en lang videregående uddannelse 

• Dansk Byggeri • Repræsentant for ungdomsuddannelserne 

• Erhverv Århus • Region Midtjylland – Regional Udvikling 

• Aarhus Universitet • Teknik & Miljø 

• Erhvervsakademiet • Sociale Forhold og Beskæftigelse 

• VIA University College • Børn & Unge 

• Studenterhuset • Borgmesterens Afdeling 

 



 

Århus Kommune  

 | Borgmesterens Afdeling | Borgmesterens Afdeling  

Christian Lausten Sørensen | September 2010 

 

Kommissorium for 
 

Uddannelsesstrategi 2011-14
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1. Baggrund og problemstilling 
 

1.1. Baggrund  

Århus Kommune har i 2003 og 2008 i samarbejde med byens aktører på uddan-
nelsesområdet, erhvervslivet, de faglige organisationer og studerende m.fl. ud-
arbejdet og vedtaget en uddannelsesstrategi, som sætter rammerne for de efter-
følgende tre-fire års indsats for at udvikle uddannelsesbyen Århus. Formålet med 
disse uddannelsesstrategier er at sikre erhvervslivet den til hver tid efterspurgte 
veluddannede arbejdskraft. Uddannelsesstrategierne er et naturligt supplement 
til de indsatser, der gøres på de enkelte uddannelsesinstitutioner m.fl. 
 
Den seneste Uddannelsesstrategi 2008-10 indeholder 31 konkrete initiativer for-
delt på 12 indsatsområder. 
 
I midten af juli 2010 er 23 af de 31 initiativer gennemført som beskrevet i stra-
tegien. Mens de resterende tiltag enten er gennemført på en alternativ måde 
(1), igangsættes i andet halvår 2010 (1), overføres til den kommende uddannel-
sesstrategi (5), eller er blevet overhalet af udviklingen og dermed kasseret (1).` 
 
Der vil i løbet af efteråret 2010 blive udarbejdet en mindre intern evaluering, 
som afdækker den aktuelle status for implementeringen af den seneste uddan-
nelsesstrategi. Evalueringen vil indgå i arbejdet med formuleringen af den nye 
uddannelsesstrategi. 
 

1.2. Problemstilling 

Det overordnede formål er på baggrund af relevante aktørers ønsker og behov at 
indsamle og beskrive konkrete tiltag, som kan sikre, at virksomheder – private 
som offentlige - i Århusområdet har adgang til den til enhver tid efterspurgte 
veluddannede arbejdskraft.  Tiltagene samles i en strategi, som i udgangspunk-
tet vil have form af en egentlig uddannelsesstrategi, men det skal undervejs i 
processen undersøges, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at udarbejde en supple-
rende talentstrategi, som fokuserer på tiltrækning og fastholdelse af arbejds-
kraft. 
 
Den samlede strategi er én af de centrale planer for udvikling af Århus som vi-
densby, som det er beskrevet i Århus Kommunes Erhvervsplan – Viden til Vækst 
2010-17-30. Den nye strategi skal afløse den nugældende uddannelsesstrategi 
med henblik på at skabe gode rammebetingelser for fortsat udvikling af Århus og 
samtidig sikre opbakning fra relevante aktører i og omkring byen til implemente-
ringen af de konkrete tiltag. Således vil både Region Midtjylland, de omkringlig-
gende kommuner og eventuelt andre aktører blive inddraget. 
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2. Mål, ydelser og kvalitetsstyring 
 

2.1. Mål og ydelser 

Projektet er delt i to faser. 
 
For det første består det af en formuleringsfase, som udgør et selvstændigt pro-
jekt. Her er det projektets mål i samarbejde med relevante interessenter i Århus 
Kommune og Århus by samt eksterne parter uden for bygrænsen at udarbejde 
en strategi for uddannelsesområdet (evt. suppleret med en talentstrategi) gæl-
dende for perioden 2011-14. 
 
For det andet består projektet af en implementeringsfase, hvor tiltagene vil blive 
implementeret som efterfølgende selvstændige projekter med egne formål og 
fremgangsmåder. 
 
Strategien vil indeholde konkrete initiativer, som interessenterne forpligter sig til 
at gennemføre, og som sådan danner rammen for de kommende 4 års indsats 
for at styrke og udvikle Århus som uddannelsesby. Denne ramme kan imidlertid 
suppleres med andre tiltag, som ikke er beskrevet i strategien, idet den samlede 
indsats kræver en dynamisk tænkning og reaktion på endnu ikke opståede be-
hov. 
 

2.2. Krav til kvalitetsstyring  

Det er afgørende for det endelige produkts troværdighed og byens opbakning til 
strategien, at kvaliteten er i orden. Interessenterne indtager en væsentlig rolle i 
udviklingen og implementeringen af strategien, hvorfor opbakningen er helt cen-
tral. 
 
Projektets organisering og proces med løbende inddragelse af interessenter og 
en afsluttende høringsrunde blandt relevante interessenter medvirker til den 
løbende kvalitetssikring. 
 
Det er afgørende, at relevante magistratsafdelinger inddrages tidligt i processen 
af hensyn til at sikre ejerskab til projektet med henblik på en smidig implemen-
tering af strategien, herunder planlægning af eventuelle ressourcebehov. 
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3. Forudsætninger, afgrænsninger og opmærksom-
hedsområder 
 

3.1. Afgrænsninger og snitflader 

Uddannelsesstrategien er en del af Århus Kommunes Erhvervsplan, og vil som 
sådan videreføre tankerne herfra i forhold til udviklingen af Århus som vidensby. 
 
Uddannelsesstrategiens konkrete område er uddannelser fra ungdomsuddannel-
ser over korte, mellemlange og lange videregående uddannelser til efter- og vi-
dereuddannelse af færdiguddannede. Herudover vil uddannelsesstrategien også 
trække tråde ned til grundskoleniveauet, selvom det ikke direkte er genstands-
feltet. 
 
Inden for uddannelsesområdet vil projektet dække meget bredt i forhold til de 
nødvendige og ønskelige rammebetingelser for at udvikle Århus som uddannel-
sesby.  
 

3.2. Opmærksomhedsområder 

Det er særdeles vigtigt, at der opnås commitment fra relevante interessenter. 
Både i forhold til projektets formuleringsfase og i forhold til implementeringsfa-
sen. Det er derfor afgørende, at nye initiativer, der skal imødekomme et afdæk-
ket behov i uddannelsesbyen, koordineres med eksisterende indsatser blandt 
interessenterne. 
 
Det afgørende er, at alle interessenter på så tidligt et tidspunkt som overhovedet 
muligt, får mulighed for at kommentere, nuancere og justere tiltag i et omfang, 
så det er tilstrækkeligt koordineret med eksisterende indsatser. 
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4. Interessenter 
Uddannelsesstrategien har en række væsentlige interessenter, som omfatter 
både eksterne og interne parter: 
 

• Erhvervskontaktudvalget er den formelle opdragsgiver for projektet  
• Erhvervslivet er en central interessent, da det jf. problemstillingen, er 

formålet at sikre erhvervslivet den til enhver tid efterspurgte veluddanne-
de arbejdskraft.  

• Uddannelsesinstitutionerne er centrale interessenter på grund af strategi-
ens sigte på at forbedre rammerne for at udbyde uddannelser i byen og 
tiltrække studerende. Uddannelsesinstitutionerne er i den forbindelse de 
gymnasiale og erhvervsfaglige ungdomsuddannelser, de korte, mellem-
lange og lange videregående uddannelser samt private og offentlige insti-
tutioner, der udbyder efter- og videreuddannelse. Endelig vil uddannel-
sesstrategien som nævnt trække tråde til grundskolen. 

• Danske og internationale elever, studerende og kursister på ovenstående 
uddannelser, enten som individer eller repræsenteret gennem foreninger 
som De Studerendes Råd ved VIA University College, Studenterrådet ved 
Aarhus Universitet, SPArk ved Arkitektskolen etc.  

• Århus Kommune er også en væsentlig interessent. Her inddrages både 
borgmester, rådmænd og byrådet samt forvaltningen i relevante og be-
rørte magistratsafdelinger.  

• Studenterhuset er en væsentlig interessent, da Studenterhuset er en væ-
sentlig aktør, ikke mindst i forhold til implementeringen af uddannelses-
strategien.  

• Repræsentanter uden for Århus Kommune, herunder Region Midtjylland, 
de omkringliggende kommuner etc. 

• Arbejdsmarkedsorganisationerne i form af arbejdsgiver- og lønmodtager-
organisationer, som har interesser på vegne af deres medlemmer 
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5. Organisation og bemanding 
 
Projektets opdragsgiver er Erhvervskontaktudvalget. Projektet er forankret i 
Borgmesterens Afdeling. 
 
Projektets ejer er chef for erhverv, by og viden Marianne Gjerløv, mens special-
konsulent Christian Lausten Sørensen er den daglige projektleder. 
 
Projektejer og projektleder udgør den daglige projektgruppe og mødes løbende. 
 
Der nedsættes en styregruppe bestående af et bredt udsnit af interessenterne. 
Følgende bruttoliste tjener som grundlag for den endelige sammensætning af 
styregruppen: 

• Borgmesteren (formand) 
• LO 
• AC 
• DI 
• Dansk Erhverv 
• Dansk Byggeri 
• Erhverv Århus 
• Repræsentant for ungdomsuddannelserne 
• Erhvervsakademiet 
• VIA University College 
• Evt. en repræsentant fra yderligere en lang videregående uddannelse 
• Aarhus Universitet 
• Privat udbyder af efter- og videreuddannelse 
• Studenterrådet 
• De studerendes Råd ved VIA University College 
• spARK 
• Studenterhuset 
• Region Midtjylland – Regional Udvikling 
• Teknik & Miljø 
• Sociale Forhold og Beskæftigelse 
• Børn & Unge 
• Borgmesterens Afdeling 

 
Styregruppen vil have det formelle ansvar for formuleringen af uddannelsesstra-
tegien, herunder initiering af undersøgelse (jf. nedenfor) samt koordinering og 
sikring af fremdriften i processen. Styregruppen mødes minimum tre gange i 
løbet af projektperioden, og inddrages herudover ad hoc, evt. elektronisk. 
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6. Fremgangsmåde og tids- og aktivitetsplan 
 

6.1. Fremgangsmåde 

Der nedsættes som nævnt ovenfor en styregruppe og en projektgruppe. Begge 
grupper indgår i idégenereringen. 
 
Det halvårlige dialogmøde med byens uddannelsesinstitutioner m.fl., som borg-
mesteren inviterer centrale aktører til, vil ligeledes indgå i indsamlingen og drøf-
telsen af konkrete idéer til den kommende uddannelsesstrategi. 
 
Herudover vil der blive udbudt en konsulentopgave med henblik på en systema-
tisk indsamling af ønsker og behov, både kvantitativt og kvalitativt. Konsulent-
opgaven vil blive tildelt det konsulentfirma, som tilbyder en opgaveløsning, der 
indholdsmæssigt og økonomisk er mest fordelagtig for Århus Kommune. Derfor 
kan indholdet af opgaveløsning og fremgangsmåde ikke beskrives på nuværende 
tidspunkt. I stedet kan henvises til den undersøgelse, som NIRAS Konsulenterne 
gennemførte i forbindelse med den seneste uddannelsesstrategi, hvor der dels 
blev gennemført kvantitative telefoninterview med 200 virksomheder, kvalitative 
telefoninterview med 30 uddannelsesinstitutioner og videnspersoner, samt en 
cafédebat med studerende. 
 
Endelig vil Borgmesterens Afdeling have løbende bilaterale dialoger og møder 
med relevante aktører på uddannelsesområdet for at sikre en bred inddragelse 
af aktørerne. 
 

6.2. Hovedaktiviteter 

De væsentligste hovedaktiviteter retter sig mod den systematiske inddragelse af 
relevante aktører. Der vil således blive lagt vægt på en omfattende og systema-
tisk indsamling af aktørernes ønsker, behov og idéer til en ny uddannelsesstra-
tegi.  
 
Det er imidlertid også særdeles vigtigt for en efterfølgende implementering og 
finansiering heraf, at tiltagene prioriteres og nuanceres, således at de tiltag, der 
i sidste ende indgår i strategien, også er nødvendige snarere end bare ønskelige. 
 
Herefter vil tiltagene skulle beskrives detaljeret og præsenteres for aktørerne. 
Præsentationen skal dels ske ved en faglig drøftelse og en formel høring, som 
sikrer, at der er opbakning til det endelige produkt. 
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6.3. Hovedtidsplan 

 
 

Fase Hovedaktivitet 
 

Tidspunkt 

Forberedelse Projektbeskrivelse August 2010 

Forberedelse af invitationer til styregruppe Primo september 2010 

Møde i Erhvervskontaktudvalget 20. september 2010 

Invitation af styregruppe Ultimo september 

2010 

Udbud af konsulentopgave Ultimo september 

2010 

Forberedelse af valg af konsulentfirma Primo oktober 2010 

Start 1. styregruppemøde med valg af konsulentfirma 26. oktober 2010 

14.00-16.00 

Bilaterale møder Løbende 

Forberedelse af dataindsamling Ultimo oktober 2010 

Gennemførelse Dataindsamling Okt./nov. 2010 

Dialogmøde med byens uddannelsesinstitutioner 22. november 2010, 

kl. 15.30-18.30 

2. styregruppemøde med drøftelse af dataindsamling 13. december 2010 

12.30-14.00 

Prioritering af tiltag December 2010 

Afslutning Endelig beskrivelse af tiltag Januar 2011 

Formulering af strategi Februar 2011 

3. styregruppemøde med drøftelse af strategiudkast 28. februar 2011 

13.00-15.00 

Høringsrunde Marts/april 2011 

Godkendelse i Erhvervskontaktudvalget 2. maj 2011 

Godkendelse i byråd Maj/juni 2011 
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7. Ressourcebehov, økonomi og arbejdsindsats 
 

7.1. Økonomi 

Der er fra Erhvervspuljen reserveret 250.000 kr. til projektet til gennemførelse 
af dataindsamling og diverse aktiviteter i den forbindelse, herunder mødeaktivi-
teter, seminarer og opsætning/trykning af endelig strategi. Udgifterne afholdes 
inden for rammerne af erhvervspuljebevillingen. 
 
 

8. Kommunikationsplan 
Det er hensigten, at alle interessenter skal inddrages løbende og gennem hele 
projektperioden for at sikre maksimal opbakning og commitment til projektet og 
implementeringen af de besluttede tiltag. Dette sker for et bredt udsnit af inte-
ressenterne gennem styregruppen. Ligesom relevante aktører inddrages og ori-
enteres ad hoc. 
 
Herudover inddrages interessenterne i den planlagte konsulentopgave, som skal 
afdække interessenternes ønsker og behov gennem fx spørgeskema, telefonin-
terview, personlige interview, fokusgrupper, debat- og prioriteringsmøder. 
 
Det kan endvidere overvejes, hvordan journalistiske medier løbende inddrages i 
formidling af nyheder om projektet, dets proces og fremdrift.  
 
Endelig vil elektroniske medier blive inddraget i kommunikationen. Dels for at 
orientere interessenter gennem nyhedsmails, Århus Kommunes hjemmeside 
etc., dels for at inddrage interessenter. Sidstnævnte kan ske gennem facebook-
grupper, opfordring til at blogge etc. Netop inddragelse via elektroniske medier 
åbner op for en umiddelbar og ikke-konsensusorienteret behovsytring, som kan 
indgå i idégenereringen. Dog er det vigtigt fra starten at understrege præmis-
serne for deltagelsen i denne type idégenerering via elektroniske medier, nemlig 
at den alene vil tjene som inspiration og at der formentlig vil blive sorteret væ-
sentligt i de indkomne forslag. Den elektroniske idégenerering – særligt via face-
book – vil formentlig i særlig grad henvende sig til målgruppen af studerende. 
 
 



Århus Kommune | Uddannelsesstrategi 2011-14 | Side 11 

 

9. Evaluering 
 

9.1. Løbende status 

Styregruppen modtager i nødvendigt omfang statusrapporter for fremdriften i og 
foreløbige resultater af projektet. Disse opdateres ligeledes i Borgmesterens Af-
delings projektportefølje og vil blive offentliggjort via de kanaler, der er beskre-
vet i forbindelse med kommunikationsplanen. 
 

9.2. Afsluttende evaluering 

Projektet er delt i to faser: 
1. formuleringsfasen, som varer fra september 2010 til juni 2011, hvor den 

færdigformulerede og vedtagne strategi foreligger 
2. implementeringsfasen, som varer fra juni 2011 til udgangen af 2014, 

hvor strategiens initiativer vil blive implementeret af de relevante aktører. 
 
Der vil således også blive gennemført to forskellige evalueringer.  
 
I forbindelse med afslutningen af formuleringsfasen i juni 2011, det vil sige, når 
den færdigformulerede og vedtagne uddannelsesstrategi foreligger, vil der blive 
foretaget en procesevaluering af projektet. Evalueringen skal vurdere, hvordan 
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af processen i forbindelse med projektet 
har fungeret. 
 
Ved afslutningen af implementeringsfasen og forberedelse af en ny uddannelses-
strategi primo 2014, vil implementeringen af strategien blive evalueret.  
 
Herudover sker der løbende evaluering af fremdriften i implementeringen af stra-
tegiens tiltag, når der afholdes løbende statusmøder internt i projektgruppen, 
ligesom der sker en løbende og ad hoc baseret inddragelse af eksterne interes-
senter og parter, samt parter internt fra Århus Kommune. 
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