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Strategiske handlingsplaner for EASj 2017 
 

I december 2014 vedtog EASJs bestyrelse en overordnet strategi, mission og vision for EASJs retning frem mod 2020. Samtidig indgik 
bestyrelsen en udviklingskontrakt med uddannelsesministeren om EASJs mål for uddannelserne frem mod 2017. I 2015 blev strategi og 
indsatser for året præsenteret ved EASJs nytårskur for alle medarbejdere og efterfølgende blev strategi, udviklingskontrakt og budget 
fremlagt på medarbejdermøder. Samme proces er i 2016 og 2017 blevet gennemført, men blot med justering og tilpasning i forhold til 
de strategiske hovedområder.  

Udviklingskontrakten er uændret og gælder til og med 2017. Der vil fortsat blive arbejdet med løbende handlingsplaner for ét eller to 
år ad gangen for at sikre agile og fleksible afdelinger, der tilpasser aktiviteterne til kvalitetsresultaterne og udviklingen i vores 
omgivelser. 

 Et dynamisk og sammenhængende erhvervsakademi 
 Uddannelser, kvalitet og internationalisering  
 De studerende  
 Erhvervslivet og aftagerne 
 Om EASJ - organisationen  

Nedenfor er samlet korte versioner af handlingsplanerne for de enkelte studiemiljøer, centre og stabsfunktioner Handlingsplaner for 
studiemiljøerne i  

o Nykøbing F og Køge  
o Slagelse  
o Roskilde  
o Næstved  

 Handlingsplaner for centrale centre og afdelinger 
o Center for Efter- og videreuddannelse 
o Studieservise og internationalisering 
o Center for Erhverv og udvikling 
o Bygninger og økonomi 
o Kommunikation og markedsføring 
o HR 
o IT 
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Revideret strategisk handlingsplan for Køge og Nykøbing F (2017) 
Strategisk område  Indsatsområde  Mål og handlinger  
EASJ – et dynamisk og 
sammenhængende 
Erhvervsakademi    

Styrke samarbejdet på tværs af 
afdelinger og centre 

 styrke det faglige samarbejde på tværs af uddannelser og tværs af afdelinger ved at tilbyde 
valgfag eller andre læringsforløb på tværs x 3 forløb  

 gennemføre fællesmøder med SØK (Slagelse) og MUL (Slagelse) og MAK (Roskilde) X 2 
med fokus på fælles retning og videndeling 

 bidrage til udvikling af videnarbejdet på uddannelserne og i forhold til videnklyngerne x 3    
Tiltrækning af nye 
studerende og 
fastholdelse   

Brande og markedsføre uddannelserne 
– øge vores aktivitet   
 
 

 tiltrække flere studerende til LØK, MAK og SØK uddannelserne ved at kontakte 
studievejleder på ungdomsuddannelser og VUC uddannelser i Region Sjælland x 10 skoler  

 gennemføre informationsmøder med Studievalg Sjælland og UUV Køge x 2 møder  
 styrke markedsføringen af uddannelser på diverse sociale medier – øge trafikken med 15%  
 etablere og gennemfører ”studerende for en dag” og brobygningsaktiviteter med 

ungdomsskoler x 3  
 analysere muligheden for at tiltrække og igangsætte en merkantil PBA  

 Fokus på fastholdelse og 
gennemførelse    

 løbende forventningsafstemning med studerende i forhold til motivation og job og karriere 
 gennemføre studentertrivselssamtaler (SUS) og Next Step samtaler på IT uddannelserne 
 Løbende forventningsafstemning på den merkantile søjle imellem klasselærer og 

studievejledning i forhold fravær og manglende afleveringer og job muligheder 
 Studerende - produktive og 

værdiskabende 
 Producere løsninger og prototyper på konkrete løsninger  
 God forståelse for økonomiske og samfundsmæssige udfordringer og løsninger 
 Mindset og kompetencer som kan bruges af det private arbejdsmarked – beskæftigelsestal  
 God til projektledelse, samarbejde og til at skabe resultater og værdi – beskæftigelsestal  

Uddannelser, kvalitet, 
innovation og 
entreprenørskab   

Udviklingen af de faglige miljøer   faglige miljøer deltager i relevante konferencer og gennemfører adjunktforløb  
 løbende inddrage og afprøve nye læringsformer, værktøjer og platforme, f.eks. Adobe 

Connect, Makerspace, Panopto, Smartlearning i undervisningen    
 videreføre udviklingsprojekter, herunder Makerspace, Logistik Klyngen, Experiencization , 

360 graders, IT pædagogiske projekter,  
 igangsætte 2 nye udviklingsprojekter eller gennemføre relevante 2 videns seminar   

 God undervisning - fleksibel og 
relevant   

 arbejde systematisk med videngrundlag i samspil med videnklynger – retning og mål 
defineres på alle uddannelser  

 udvikle fleksible læringsformer x 3, f.eks. online forløb på tværs af afdelinger  
 øge de studerendes gennemsnitlige arbejdsindsats på studiet med 10%  

 Innovation og entreprenørskab  alle uddannelser tilbyder innovation i undervisningsløb, temaer og projekter  
 udvikle start-up miljøet og deltage x 2 iværksætteri konkurrencer  

gennemføre den globale og nationale innovationsuge  med erhvervslivet og andre 
uddannelsesinstitutioner   

Erhvervslivet og 
aftagere  
 

Praksisnær   etablere ekspertudvalg på LØK og AØK uddannelser (3 + 3 virksomheder)  
 Integrere virksomheder i undervisningsforløb på alle uddannelser og afprøve nye 

samarbejdsformer– 3 virksomheder på alle uddannelse 
 Nykøbing – styrke og udbygge indsats omkring ”værtsvirksomheder” 
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 Praktik   Løbende informationer om praktik (tidspunkt, krav og muligheder) og tilbud om kurser i CV 
skrivning og praktiksøgning til alle studerende  

 alle studerende i virksomheds- eller iværksætterpraktik  
 løbende opsamling via vores CRM system med studerende, undervisere, virksomhed 

omkring kvalitetssikring af praktikken og relevante undervisning  
 identificere og dokumentere værdiskabelsen for de faglige miljøer og for erhvervslivet  

Internationalisering  Udgående mobilitet  
Integration og samspil  

 informere og motivere for at styrke den udgående mobilitet x årscyklus  
 gennemføre fælles forløb på engelsk på tværs af fag, uddannelser og kultur x 2 forløb  
 samarbejder med internationale faglige miljøer på alle uddannelser – alle uddannelser 
 fastholdelse af de internationale studerende på arbejdsmarked i DK ved gennemførelse af 

E2E Ambassador programme i samspil med Copenhagen Capacity - 40 EASJ studerende 
gennemfører programmet i hele EASJ 

Job og karriere  Styrke relationen til arbejdsmarked     tilbyde og gennemføre CV og praktik / job ansøgningskurser til alle studerende  
 gennemføre DK sprogkurser på afdelingen til internationale og EU studerende  
 professionalisering af studerendes profiler på diverse medier og platforme, f.eks. LinkedIn 

ved at tilbyde og gennemføre relevante kurser  
Efter- og 
videreuddannelse  

Promovering af efteruddannelses-
tiltag i samspil med CfEV 

 definere 2 nye indsatser og igangsætte 2 efteruddannelsesforløb    
 videreudvikle fælles undervisning for KVU og AU i Nykøbing  

Organisationen Fokus på ledelse  
Effektivisering af arbejdsgange  
Bedre planlægning og mere 
kommunikation på afdelingen  

 gennemføre afdelingsmøder x 4 med fokus på arbejdsgange og strategisk fokus 
 med udgangspunkt i 360 graders projektet etablerer nye procedurer, samarbejdsformer og 

mindske uhensigtsmæssige disruptions 
 styrke opgavedefinitioner mellem studieadm. og undervisere/koordinatorer  
 løbende opsamling på ledelsesmøder, teammøder, afdelingsmøder og månedlig møder med 

studieadm. og studieservice  
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Revideret strategisk handlingsplan for Roskilde (2017) 
EASJs strategi 2015-2017 indeholder nedenstående 5 strategiske temaer, hvortil EASJ Roskilde har udvalgt de beskrevne overordnede emner til sin 
strategiske handlingsplan. Disse emner uddybes i mere detaljerede og konkrete lokale handlingsplaner 2015-2017. 

De fem strategiske temaer Mål 

Et dynamisk og 
sammenhængende 
erhvervsakademi med 
varierede studiemiljøer i hele 
regionen 

 Frem til december 2017, hvor EASJ Roskilde er fordelt på tre adresser skal der iværksættes målrettede initiativer, for 
at skabe et sammenhængende studiemiljø, der forbereder samlingen på en adresse primo 2018. 

 Frem mod 2020 skal EASJ Roskilde vækste til 1400 STÅ på AK og PBA uddannelserne. I 2015 og 2017 vil væksten 
ske ved yderligere optag inden for de ikke-dimensionerede uddannelser, og ved forøget gennemførelsesprocent på 
alle AK og PBA uddannelser. Målet i 2017 er at passere 1000 STÅ i EASJ Roskilde.  

 Der skal udvikles tværfaglige undervisningsprojekter, events og evt. valgfag mellem AK og PBA uddannelserne på 
EASJ Roskilde.  

 EASJ Roskilde tager tovholderrollen i forbindelse med fælles faglige studiemiljøer mellem de EASJ afdelinger der 
udbyder uddannelserne: AK Markedsføringsøkonom og AK Laborant. Dette vil bl.a. ske ved fælles koordinering, 
udvikling, valgfagsudbud, informations- og kommunikationsplatforme og Klyngesamarbejde.  

 EASJ Roskilde vil have fokus på samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner i Roskilde, i IQ / CORO Roskilde, 
Erhvervsforum Roskilde og Væksthus Sjælland, samt indgå partnerskabsaftaler med relevante organisationer og 
virksomheder. 

Uddannelser, kvalitet og 
internationalisering 

 Frem mod 2018 vil EASJ Roskilde analysere muligheden for at forberede udbud af godkendte PBA uddannelser 
inden for IT området og det merkantile område (Digital Markedsføring) samt screeningsansøgninger af helt ny 
uddannelse, bl.a. inden for det tekniske område (”Kvalitets- og Måletekniker”) 

 Øget fokus på EASJ Roskildes efteruddannelsesområde bl.a. ved forøget markedsføring og opsøgende salgsindsats, 
samt mere målrettet kursusudbud og virksomhedsspecifikke kurser. Målet er 80 STÅ i 2017. 

 Sikre god harmoni mellem AK og PBA optaget og antallet af praktikpladser, bl.a. ved forøget arbejde med 
fremskaffelse af nye og alternative praktikpladser, såvel nationalt som internationalt. 

 Forøge gennemførelsesprocenterne på uddannelserne i EASJ Roskilde til et gennemsnit på min. 75 % i 2017, ved 
bl.a. forbedret optagelsesprocedure, introduktion, motivationssamtaler, tutorordninger, studiecafeer mv. 

 Øge studieaktivitet til, at min. 70 % af AK og PBA studerende i 2017 anvender over 30 timer pr. uge til studiet bl.a. 
ved e-learnings supplement, tvungne opgaver/cases, spændende læring ”man ikke vil gå glip af”. 

 Sikre via diverse indsatser og aktiviteter, at min. 16 % - 17 % af EASJ Roskildes samlede antal AK og PBA 
dimittender i 2017 har gennemført et studie- og/eller praktikophold i udlandet. 
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De studerende – respekt, 
inddragelse og tydeligere 
forventninger og krav 
 

 I perioden frem til december 2017 vil der blive arbejdet med 3 DSR (De Studerendes Råd), et på hver adresse for at 
tilsikre at der holdes regelmæssige møder. 

 Videreudvikle det høje niveau af praksisbasering i uddannelserne, via flerstreget indsats, hvor praksisbaseringen og 
kontakten til erhvervslivet skal have en væsentlig præmis. Samt tage udgangspunkt i de studerendes praktiske 
erfaringer primært fra erhvervslivet - eller andre erhvervserfaringer, og gøre dem til reflekterende praktikere.  

Erhvervslivet og aftagerne – 
Viden til erhvervslivet og  
viden ind i uddannelserne.  
EASJs bidrag til vækst 
 

 Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner for videngrundlag for hver AK og PBA uddannelse.  
 Forbedre og udbygge de studerende og undervisernes adgang til national og international forsknings viden, f.eks. 

ved samarbejdsaftaler med forskningsinstitutioner, database adgange mv.  
 Udbygge og videreudvikle eksisterende og etablere nye samarbejder med erhvervslivet, erhvervslivsorganisationer, 

og erhvervsråd f.eks. projektsamarbejde, matchmaking dage, projektdatabaser, iværksætter aktiviteter, herunder 
samarbejde med Væksthus Sjælland omkring et potentielt ”Væksthus” på Maglegårdsvej 2. 

 Videreudvikle elementerne af innovation og entrepreneurship i AK og PBA uddannelserne, samt udbygge fokus på 
og indsatsen omkring ”Drivhuset” (EASJ Roskildes innovationsmiljø) – dette kombineret med et egentligt 
karrierecenter med start senest ultimo 2017. 

Om EASJ – organisation – 
medarbejderne – 
ledelsesgrundlaget – 
kompetencerne 

 Adjunktforløb/lektorkvalificeringsforløb med tilhørende kompetenceudvikling prioriteres højt i forbindelse med 
budgetudarbejdelse og ressourceanvendelse med en væsentlig forøgelse i 2017.  

 Ajourføring og tilpasning af EASJ Roskildes organisation frem mod samling på en fælles adresse primo 2018, 
herunder fastlæggelse og tydeliggørelse af ansvars- og opgavefordelingen mellem de forskellige jobfunktioner.  

 Servicecheck af procedurer, arbejdsgange, retningslinjer mv. med fokus på bedre effektivitet tydelighed og forbedret 
serviceniveau over for studerende, kursister og andre samarbejdspartnere.  

 Fokus på forbedre intern og ekstern kommunikation om EASJ Roskilde, uddannelserne, projekter, 
samarbejder/partnerskaber mv. Speciel kommunikationsindsats over for virksomhederne mht. uddannelsernes 
indhold, de studerendes kvalifikationer og kompetencer, praktikforløb og hovedopgaver/afsluttende 
eksamensprojekter. Tilknyttet fast ”Kommunikationspraktikant” som ”kommunikationsbooster” frem mod 2018. 

 



 

Strategiske handlingsplaner 2017  
 
 
 

6 
 

Revideret strategisk handlingsplan for Næstved (2017) 
De strategiske temaer Aktivitet / indsatsområde Mål 

Et dynamisk og sammen-
hængende erhvervsakademi 

Styrkelse af uddannelsessamarbejder i 
erhvervsakademiet 

 Udvikle samarbejdet med afdeling Roskilde (herunder gennemføre innovation 
camp) på BIS og DAT.  

 Udvikle koncept for ”blended learning valgfag” for egne studerende 
 El-installatør i fagligt samarbejde med konstruktører og VVS-installatør. I 2017 

fokuseres på fagligt samarbejde mellem undervisere og arbejdet i videnklyngen. 
Uddannelsessamarbejde i Næstved  Fastholde og udvikle samarbejdet med ungdomsuddannelserne i Næstved og 

DTU på Femøvej. 
 Afsøge muligheder for konkret samarbejde med RUC 
 Udvikle og udbyde fællesmoduler eller lign. i innovation med UCSJ  

Uddannelser, kvalitet og 
internationalisering 

Udvikling af undervisnings- og 
arbejdsformer 

 I E2017 udrulles EASJ model (koncept) for ”blended learning” på minimum et 
undervisningsforløb yderligere i Næstved 

 Beskrive og synliggøre det pædagogiske grundlag for alle uddannelser  
 Implementering af model for studieintensitet og studieidentitet på min. 50% af 

uddannelserne i Næstved – tema på pædagogisk dag sommer 2017. 
Efter- og videreuddannelse  Næstved skal være en aktiv medspiller i EASJ’s strategi om vækst på efter- og 

videreuddannelsesområdet – lokalt måltal på 15% stigning i vores 
eftervidereuddannelsesaktiviteter ift. 2016. 

 Udarbejde strategisk handleplan for efter- og videreuddannelsesområdet i 
Næstved 

 Tilknytte efteruddannelse på fuldtidsuddannelserne 
 Opgradering af Næstveds lokale aftageres arbejdskraft på 

digitaliseringsområdet 
Videngrundlag  Alle uddannelser deltager i udviklings- og forskningsprojekter igennem 

videnklynger med inddragelse af undervisere og studerende  
 Fortsættelse og udbygge samarbejdet men FAB-lab 
 Gennemføre forskningens døgn/uge i samarbejde uddannelsesinstitutioner og 

lokale virksomheder 
 Implementering af BIM laboratorium 

Innovation og entrepreneurskab  Alle studerende i EASJ Næstved arbejder med innovation og entrepreneurskab 
som det passer ind i uddannelserne  

 Gennemføre innovation camps på tværs af EASJ 
 Min. 50 % af Næstveds uddannelser udarbejder en disruption strategi (hvad 

betyder disruption af vores uddannelser) i 2017 – udmøntes i forslag til EASJ 
koncept 

Fastholdelse og studieaktivitet  Optagssamtaler/-møde til kvote 2 studerende med henblik på at sikre 
forventningsafstemning og dermed fastholdelse af de studerende på relevante 
uddannelser. 
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 Den udarbejdede fastholdelsesstrategi revideres, udbredes og implementeres 
Internationalisering Internationalisering  Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner i Nordeuropa og USA prioriteres 

 Udbrede eksisterende aftaler til alle uddannelser om semesterophold samt 
praktik i udlandet, samt afsøge nye samarbejdsmuligheder 

 Internationalisering ”at home” udvikles og implementeres på alle uddannelser 
De studerende Studiemiljø  Student Hub implementeres i 2017 

 Der gennemføres fællesmøde med alle studerende og medarbejdere ”topmøde” 
 DSR aktiviteterne understøttes, således at det aktive DSRs arbejde 

fremtidssikres 

Rekruttering  Netværket af vejledere på ungdomsuddannelserne på Sydsjælland fortsættes 
og udvides til at omfatte vejledere i hele regionen 

 Der planlægges Summer School i 2018 
 Brobygningsaktiviteter og netværksopbygning af uddannelsesinstitutioner i 

Næstved og omegn – herunder deltage i Uddannelses Karavanen eller lign. 
arrangementer 

Erhvervslivet og aftagerne Studiepraktik og netværk  Sikring af praktikpladser på HØK, COM og AUTO 
 Alle praktikvirksomheder besøges, besøgsrapporter struktureres og videndeles. 
 Årligt praktikværtsarrangement (HØK, BIS, FØK, BK) med deltagelse af 

undervisere og dimittender 
 Eksisterende virksomhedsnetværk evalueres og tilpasses  

Job og karrierefokus i EASJ  Praktikbørs implementeres i 2017 
 Projekt Karriere Hub udvikles, med sigte mod launch i ultimo 2017. Herunder 

samarbejde med Copenhagen Capacity.  Alumnenetværk og mentorordninger. 
Om EASJ. Organisationen MTU  Praktisering af mål og strategi i egen afdeling 

o Synliggørelse af EASJ strategier 
o Sammenhæng mellem strategi og mål 
o Egen forpligtelse til at sætte sig ind i EASJ strategi 

 Har du den fornødne tid til at udføre dit arbejde 
o Øget bevidsthed om ansvar og beføjelser i underviserteams 

 Anerkendelse 
o I de enkelte team hvor scoren er lav: løfte de teams hvor scoren er lav 

 I afdelingen: løfte scoren til min. 80 
APV  Bedre målinger i APV på: 

o Indeklima: Måling af CO2 
o Ledninger, IT (eks. trådløs projektor) mv. i klasserne 
o Undervisnings-lokaleindretning: fastlægge lokale plan i alle lokaler og 

fastlægge lokaleplan i alle lokaler 
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Revideret strategisk handlingsplan for Slagelse (2017) 
De fem strategiske 
temaer 

Aktivitet / indsatsområde Mål 

Et dynamisk og 
sammenhængende 
Erhvervsakademi 

 Videnklynger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Samarbejde imellem fagmiljøer på forskellige 
afdelinger 

 
 
 
 
 
 
 

 E-læring / online undervisning anvendt på 
uddannelser på flere adresser 

Opfylde følgende mål: 
VVS og Jordbrug: 

 1 WP 
 1 FoU Projekt 
 3 virksomhedssamarbejder 
 

Laborant: 
 3 virksomhedssamarbejder 
 

Multimediedesign 
 3 virksomhedssamarbejder 
 

Produktionsteknologerne 
 3 virksomhedssamarbejder 
 
 Serviceøkonomer: 
 1 WP 
 1 FoU Projekt 
 3 virksomhedssamarbejder 
 

Laborantuddannelsen: 
 Der udarbejdes fælles studieplanfor laborant i Roskilde og 

Slagelse  
 Der udarbejdes ny fælles studieordning og der arbejdes videre 

med det fælles fagmiljø. 
 Der arbejdes videre med udvikling af det fælles fagmiljø på 

MMD 
 
 
 Et valgfag på enten SØK eller MMD med anvendelse af e-læring 

Uddannelser, kvalitet og 
internationalisering 

 Fastholdelse 
 

 
 
 

 
 

 Tidlig indsats på alle uddannelser i forhold til arbejdsidentitet 
fra optag september 2017. Projekt ”Identitetskongruens” på 
SØK.  
2 medarbejdermøder i LPU regi i forhold til ”Job & 
karrierefokus”. 

 Systematisk fremmøderegistrering på alle uddannelser. 
 Samtaler med alle frafaldstruede studerende (over 10% fravær) 
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 Relevant og kvalitetssikret uddannelsesudbud 
 
 

 
 

 Udgående mobilitet  
 
 
 

 Samarbejder med engelsksprogede udbud 
 

 

 Udbud af studieteknik kurser samt relevante redskabsfaglige 
kurser til alle studerende. 
 

 Nedlæggelse af linje på JT mhp. at styrke kvaliteten af det 
faglige miljø på uddannelsens andre linjer. 

 Etablering af fem for Regionen relevante 
efteruddannelsesforløb. 
 

 Jordbrugsteknologer: Studietur til Holland 
 Prod.teknologer: Studietur til USA 
 Multimediedesignere: Studietur til Amsterdam og San 

Fransisco 
 

 Serviceøkonom: Samlæsning med internationale studerende 
 VVS samarbejder med hospitality 
 Jordbrugsvirksomhed: Samarbejde med relevant udenlandsk 

partnerinstitution 
 Laborant: Samarbejde med relevant udenlandsk 

partnerinstitution 
 

De studerende 
 

 Undervisningskvalitet 
 

 Studerendes arbejdstid øges til 30-37 timer 
 

 Aktiviteter i forhold til job og karriere 
 

 Pædagogisk grundlag 

Målet er at leve op til standarderne på alle uddannelser: 
 7 

 
 70% 
 
 Min. 1 ny indsats på alle uddannelser 
 
 Implementeres løbende 

 
Erhvervslivet og 
aftagerne 

 FoU og Videngrundlaget integreres i 
undervisningen 
 
 
 

 Ekspertudvalg under lokalt uddannelsesudvalg 
 
 
 

 Job og karrierefokus 
o Relevans 
o Beskæftigelsesgrad 

 Projekt på laborantstudiet, hvor de studerende inddrages 
 JT projekter hvor de studerende inddrages 
 SØK projekt hvor de studerende inddrages. 
 Prod. Teknolog projekt med studerende. 
 
Ekspertudvalg for hhv. EL og VVinstallatør er under overvejelse, og 
ligeledes oprettelse af ekspertudvalg under jordbrugsteknolog.  
 
Uddannelsens relevans i forhold til arbejdsmarkedet inddrages fra 
optagelsestidspunktet og ved hvert nyt tema. 

Om EASJ. 
Organisationen 

 HiH anvendes på uddannelserne  Studielederne står for implementering af HiH indsatserne på 
alle uddannelser. 
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Revideret strategisk handlingsplan for Center for Efter- og videreuddannelse (2017) 
Strategisk tema Aktivitet/indsatsområde Mål 
Sammenhæng og 
Variation 

Skabe et stærkt, varieret og realistisk udbud af EASJ efteruddannelse, 
som tager udgangspunkt i Regionens behov for kompetenceudvikling 
og livslang læring. 

Sikre en tværgående koordinering og vidensdeling af den løbende 
kontakt til interne faglige miljøer, samt regionens SMV’er i relation til 
EASJ Efteruddannelsesaktiviteter. 

Øget integration mellem fuldtidsuddannelser og deltidsuddannelser 

 

 

 

Alle afdelinger udbyder min 5 relevante 
efteruddannelsesaktiviteter/fagmoduler i åbent udbud.  

Udvidet udbud af fagmoduler, bl.a. via koordinering 
med kollegaskoler og via udbud af e-læring via 
Smartlearning (som supplement til aktivt udbud). 

Udvidet Udbud af valgfag/AU-fagmoduler 

Tværgående konsulentgruppemøder hver 2 måned.  

Kvartalsmøder med afdelingerne  

Implementering af CRM. 

Koordinering af praktikkoordinering og opsøgende arbejde 
(deltid) 

Kvalitet, Relevans og 
Kompetencer 

Sikre en fortsat implementering af EASJ Kvalitetskoncept for EASJ 
Efteruddannelse. 
 
Udvikling af nye efteruddannelsesforløb og aktiviteter i tæt samarbejde 
med de faglige miljøer, der tager udgangspunkt i Erhvervslivets behov 
for efteruddannelse. 
 
 
Ekspertudvalg for AU i sundhedspraksis 
 
Udvikling af fleksible undervisningsformer med fokus på øget 
integration af e-læring og traditionel undervisning 
 
 
Sikre en stærk fokusering på EASJs pædagogiske fundament i forhold 
til efteruddannelse. 

Fuld implementering af kvalitetskoncept  
 
 
Kvartalsmøder med afdelingerne. Aktiv deltagelse i 
videnklyngearbejdet: Minimum 3 samarbejdsprojekter 
mellem fuldtidsuddannelser og tilknyttede 
deltidsfagområder. 

 

Minimum 5 fagområder/fagmoduler har integreret E-
læringselementer i deres undervisning, og har dermed 
udbygget den eksisterende undervisningsform. 
 
 
Forskningskonference/Faglig Udviklingsdag min. 1 gang 
årligt. (Evt. halvårlig inspirationsdag) 
 
Gennemgang og tilpasning af ansættelseskontrakter for 
deltidsansatte – mhp videnarbejde-integrering. 
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Studerende & 
Professionalisme 

Fokusering på leverancer med et højt professionelt serviceniveau. 
Herunder sikre en enkel og let adgang til vejledning, tilmelding og 
information om fleksible virksomhedshold, samt ensretning af relevante 
processer der kan sikre en ensrettet kundeoplevelse i EASJ 
Efteruddannelse. 
 
 

Styrkelse af en enhed der kan varetage realkompetencevurderinger og 
meritvurderinger på efteruddannelsesområdet. 

Let og direkte adgang til vejledning, tilmelding og 
information, herunder fuld implementering af 
administrativt system (SIS). 
 
Øget samkøring af administrationen på tværs af 
afdelingerne, herunder vejledningsindsatsen. 
 

Fortsat udvikling og Implementering af fælles EASJ-
koncept for RKV og Merit 

Erhvervslivet & 
Eksterne 
interessenter 

Sikre øget kendskab til EASJ Efteruddannelse. Herunder sikre en enkel 
og let adgang til vejledning, tilmelding og information om fleksible 
virksomhedshold, samt ensretning af relevante processer, der kan sikre 
en ensrettet kundeoplevelse i EASJ Efteruddannelse. 
 
Videreudvikling af målrettet og tværgående kontakt til eksterne 
interessenter i relation til efteruddannelse, som f.eks. 
erhvervsfremmeorganisationer, RAR, ministerielle grupper, 
arbejdsmarkedets parter, øvrige uddannelsesinstitutioner, og 
internationale relationer. 
 
Implementering af særlige indsatsområder, f.eks. i forbindelse med 
trepartsforhandlingerne.  

10 virksomhedshold pr. år. Implementering af nyt 
koncept for EASJ- hjemmeside (brochurefunktion). 
 
Øget anvendelse af sociale medier til markedsføring af 
aktiviteter 
 
Opdyrkning af referencevirksomheder inden for 
primære fagområder for hver afdeling.  
 
Tættere kontakt til relevante eksterne netværk i hver 
afdeling. 
 
 

Internationaliserings- 
indsats 

Sikre EASJ en markant rolle i relation til udvikling og distribution af 
internationale efteruddannelsesaktiviteter med tæt kobling til EASJs 
Internationaliseringsstrategi. 

International indsats der konkret udmøntes i korte undervisnings- eller 
kursusforløb, projekter eller udbud af hele uddannelser. 

Aktivering af internationalt udbud (faglige standard-
workshops) via international koordinator. Målsætning: 1 
workshop. 
 
 
Tilbud om engelsksprogede aktiviteter til internationale 
virksomheder i Danmark – 1 gennemført forløb. 

Organisation & 
Udvikling 

Løbende vurdering og udvikling af organisering af EASJ 
Efteruddannelse. 
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Revideret strategisk handlingsplan for Studieservice og internationalisering (2017) 
5 strategiske 
fokusområder 

Aktivitet/indsatsområde Mål 

Et dynamisk og 
sammenhængende 
Erhvervsakademi 

360 graders eftersyn af arbejdsgange og arbejdsdeling (leanproces). 
Udvalgte processer: 

- Eksamen og eksamensplanlægning  
- Skema, skemaplanlægning og skemaændringer 
- Praktik 

 
Fuld digitalisering af sagsbehandling og kommunikation i forbindelse 
med optag af studerende på fuldtidsuddannelserne og Top up 
uddannelserne, 
 
Etablering af specialistgrupper i studieadministrationen 
 
Ensartet skabelon for studieordninger 

At skabe et ressourceeffektivt flow i de 
vedtagne indsatsområder, og dermed 
reduceres tidsforbruget på opgaveløsningen. 

 

 

Understøtte en kultur af løbende forbedringer i 
organisationen. 
 

Uddannelser, kvalitet 
og internationalisering 

Styrket strategisk fokus på Erasmus+ programmet og udnyttelsen af 
den eksisterende partnerdækning  
 
 
Udvikling af fællesforløb mellem danske og internationale studerende 
for at styrke samarbejdet og videndeling mellem danske og 
internationale studerende.  
 
(Videre)udvikle korte meritgivende forløb og især for at styrke 
internationaliseringen de tekniske uddannelser. 
 
 
 
Opstart og involvering i projekter og udviklingsinitiativer der har til mål 
at: styrke de studerendes internationale kompetencer; styrke 
internationalisering af de faglige miljøer, internationalisering af 
studieordninger, udbud af efteruddannelses moduler internationalt 
f.eks. salg af IV kurser eller lign 

Optimering af den eksisterende 
mobilitetskapacitet og styrkelse af 
internationale erfaringer blandt undervisere 
 
Udvikling af stærke internationale studiemiljøer 
på alle afdelinger 
 
MÅL 1: (2017-19) 
Minimum 5 fælles-/meritgivende forløb pr år. 
 
MÅL 2:  
2017: konceptudvikling 
 
 
2017: minimum 1 initiativ 
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De studerende 
(ansøgere) 

Pilotprojekt med koncept for studiestart for studerende optaget med 
ikke specificeret EUD uddannelse jf. ny adgangsbekendtgørelse af 2016 
 
Øget samarbejde med gymnasier og HF udbydere i fbm. de nye 
reformer på ungdomsuddannelserne 
 
Øget fokus på dokumentation og anerkendelse af internationale og 
fremmedsprogskompetencer 
 

Sikre god studiestart og fastholdelse 
 
 
Øge viden om Erhvervsakademi Sjælland i 
Region Sjælland 
 
Videreudvikling af 
eksamensbeviser/synliggørelse af 
internationale kompetence hos EASJ 
dimittender 

Erhvervslivet og 
aftagerne 

Øget Karriere og jobsøgningsindsats på EASJ i gennem en plan for 
indsatsen i alle afdelinger  
 
Styrke praktik indsatsen over for erhvervslivet for at øge andelen af 
internationale studerende i praktik i Danmark ved gennemførelse af 
E2E Ambassador programme i samspil med Copenhagen Capacity. 
 
Styrket profilering og synliggørelse overfor ”aftager” virksomheder af 
de muligheder, som kan opnås ved en øget beskæftigelse af 
internationale talenter i virksomhederne i Regionen og Danmark 
 

Øget beskæftigelse blandt EASJ dimittender, 
herunder øget fokus på fastholdelse og 
beskæftigelse af internationale studerende på 
det danske arbejdsmarked 
 
Øget synliggørelse af de internationale 
kompetence blandt EASJs studerende 
 
 

Om EASJ. 
Organisationen 

Konsolidering af den internationale organisation forstået ved Det 
Internationale Sekretariat, Optagelses- og Mobilitetssekretariatet samt 
Mobilitetsambassadørerne, herunder en optimering af snitfladerne i 
forhold til andre aktører. 

Løbende professionalisering og effektivisering 
af optag og mobilitetsarbejdet og interne og 
eksterne arbejdsgange  
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Revideret strategisk handlingsplan for Center for Erhverv og Udvikling (2017) 
Strategisk område  Indsatsområde  Indsatser og handlinger  

Videngrundlag Forskning og udvikling, herunder 
videntilgængelighed og 
videnformidling 

Rammestyring og support på videnarbejde:Møder med videnklyngerne - møderne er status-, 
strategi- og handlingsmøder 

 Initiering af projekter på baggrund af business cases 
 Ekstern fundraising af FoU projekter. CfEU arbejder derfor både med en løbende styrkelse af 

de interne fundingkompetencer og med indkøb af ekstern fundingbistand. 
 Bistand i form af en styregruppe og økonomicontrolling på alle FoU projekter 
Facilitering af videnarbejdet: 

 CfEU gennemfører møder med fagmiljøerne med deltagelse af afdelingsledelserne. Fokus er 
på drøftelse og igangsætning af muligheder for arbejde med videngrundlaget 

 Understøttelse af intern mobilisering, herunder udvikling af, og undervisning på 
adjunkturmoduler i samarbejde med cphbusiness 

 Afholdelse af halvårligt projektledelsesforum med henblik på at sikre videndeling og netværk 
blandt, samt inspiration til, EASJs projektledere 

 Metodisk kvalificering: samarbejde med videninstitutioner (universiteter) om kvalificering af 
medarbejdere inkl. metodecoaching 

Videnressourcer, produktion og forbrug: 

 Fælles EA sektorielt samarbejde omkring videnformidling (www.eaviden.dk), herunder 
database med beskrivelser og standardiserede oplysninger om FoU aktiviteter i EA sektoren  

 Etablere nye, samt pleje eksisterende vidensamarbejder med regionens universiteter, således 
at alle fagmiljøer på EASJ kontinuerligt har adgang til ny viden 

 Indkøb af online videnressourcer i samarbejde med et fagligt udvalg nedsat af 
afdelingsledelserne  

Relevans Den eksterne relation, herunder 
fladen til erhvervslivet 

2017-strategisk indsats Job & Karriere: 

 Koordinering af praktiknetværk og sikring af kvaliteten i EASJs praktikker i samarbejde med 
kvalitetsafdelingen 

 Fortsat implementering af CRM-system, ikke kun ift. praktik men også til registrering af 
EASJs øvrige erhvervssamarbejder 

 Etablering af alumninetværk i samarbejde med kommunikationsafdelingen (lokal forankring; 
gæsteundervisere; praktikoplæg; videnveje osv.) 

 Understøttelse af faglighedernes kontakt til erhvervsnetværk, inkl. overblik over regionens 
klynger, netværk og kernevirksomheder 



 

Strategiske handlingsplaner 2017  
 
 
 

15 
 

 Samarbejde med fagmiljøerne omkring innovationcamps  
 Systematiserede og løbende virksomhedsbesøg til regionens virksomheder  
 Varetage EASJs deltagelse i regionale initiativer til at sikre overgangen fra studie til job, fx ift. 

samarbejde med regionens øvrige uddannelsesinstitutioner 
 Samarbejde med fagmiljøerne omkring iværksætteri-indsatser, fx startup zone 

Pædagogisk arbejde Tværgående medansvar for 
pædagogiske indsatsområder 

 

 Understøttelse af pædagogisk grundlag, inkl. koordinering af lokalpædagogisk udvalg (LPU) 
og hovedpædagogisk udvalg (HPU) med et særligt fokus på flg. indsatser: 

o Studerendes arbejdsindsats 
o Karaktergennemsnit på afsluttende projekter 
o Gennemførsel 

 Digitaliseringsstrategi – udmøntet i to indsatser;  
o Pædagogisk digitalisering, herunder øget brug af blended learning i undervisningen 
o Digitalisering ind i faglighederne, herunder forståelse af fremtidige 

digitaliseringskompetencer ift. kvalificeret arbejdskraft 
 Understøttelse af intern mobilisering, herunder udvikling af, og undervisning på 

adjunkturmoduler i samarbejde med cphbusiness 
 Facilitere styregruppefunktion ift. CEN som understøttende for den samlede 

studenterinkubation / iværksætteri-indsats på EASJ 
 Understøtte Job & Karriere som toning ind i de pædagogiske aktiviteter 
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Revideret strategisk handlingsplan for bygningsdrift og økonomi (2017) 
Område  Indsatsområde  Mål og handlinger  
Bygningsdrift Vedligeholdelsesplanen skal 

implementeres. 
Inden udgangen af 4. kvartal 2017 er mindst 50 % af vedligeholdelsesplanens aktiviteter 
iværksat (dvs. 1,5 mio. kr. af de 3 mio. kr.) 

Etablere nøgletal for bygningsdriften Der skal etableres et sæt nøgletal, der bl.a. skal anvendes ved prioriteringer på 
bygningsområdet og benyttes i forhold til energioptimering mv. 

Der skal udarbejdes et 
beslutningsgrundlag, der vurderer 
mulighederne for at bygge nyt i Køge 

Der laves et beslutningsoplæg til bestyrelsen, så bestyrelsen kan træffe beslutning om hvorvidt 
vi skal bygge i Køge eller ej. 

Økonomi Implementere månedlig økonomisk 
ledelsesrapportering. 

Skal være fuldt implementeret ved udgangen af 3. kvartal 2017 

Implementere indkøbssystemet EASJ 
plus i hele organisationen. 

Inden udgangen af 4 kvartal 2017 skal EASJ plus være fuldt implementeret. Det betyder, at alle 
standardvarer skal kunne bestilles via leverandørkataloger i EASJ plus.  

 

 

Revideret strategisk handlingsplan for Kommunikation og markedsføring (2017) 
Indsatsområde Mål og handlinger  
Etablering af ny hjemmeside. 

 

 Den danske hjemmeside er i drift inden udgangen af 2. kvartal. 
 Inden udgangen af 3 kvartal suppleres hjemmeside med Google Analytics, 

ansøgningsflow og integration med ministeriets SIS-webservices. 
 Den engelske hjemmeside er i drift inden årets udgang. 

Synlighed på de sociale medier, pressen m.v. 

 

 De studerende og ansatte skal aktiveres som ambassadører for EASJ.  
 Studerende og ansatte skal aktiveres i forhold til ”posting” aktiviteter på de 

sociale medier. Det kan f.eks. bestå i etablering af branding netværk og i at 
man i praktik aftaler indskriver forventninger om posting-aktiviteter m.v. 

Der skal udsendes nyhedsbreve til eksterne interessenter, 
tidligere studerende m.fl. 

 Inden udgangen af 2017 er der etableret nyhedsbreve, der udkommer mindst 6 
gange årligt. 

Der skal etableres nyt materiale til markedsføring af vores 
uddannelser. 

 Der skal laves videomateriale til markedsføring af vores uddannelser. 
 I 2 kvartal produceres faktaark for alle uddannelser og i 4. kvartal skal 

fuldtidskataloget revideres og genoptrykkes. 
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Revideret strategisk handlingsplan for HR (2017) 
Indsatsområde  Mål og handlinger  
Strategisk 
kompetenceudvikling 

Formulering af en 
kompetenceudviklingsstrategi. 
Strategien skal være med til at 
sikre et større fokus på at 
medarbejderne tilbydes relevante 
kurser – så de vedligeholder og 
opnår kompetencer, der kan 
understøtte deres opgaveløsning. 

 Inden udgangen af 2017 har alle medarbejdere fået tilbud om en MUS 
samtale, hvor der indgår en dialog om fastlæggelse af en 
kompetenceudviklingsplan. 

 Inden udgangen af 2017 skal relevante personalegrupper have tilbudt 
engelskkurser. 

 
Effektive HR processer Effektivisering og optimering af 

HR-processer og HR-systemet M-
Plan, herunder brug af det 
elektroniske personalearkiv. 
Datavask og fokus på løbende 
opgørelser (funktionstillæg, 
kontrakter, lønaftaler, fravær mv.)  
 

 Sikre valide HR-data som brugbar ledelsesinformation 

 Et setup der skal sikre bedre styring med adgang til personlige oplysninger 
og overholdelse af persondataforordningen. 
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Revideret strategisk handlingsplan for IT (2017) 
Indsatsområde Mål og handlinger  
Gennemgang af systemunderstøttelsen efter skift til SIS og 
WISEflow i samarbejde med superbrugergrupper. 
 

Justering af systemer og integrationer baseret på erfaringerne med de nye 
studieadministrative systemer. 

Anskaffe og forberede implementering af et nyt LMS (Learning 
Management System). 
 

I løbet af 2017 skal der træffes beslutning om valg af nyt LMS, mhp. 
implementering i 2018. 
 

Håndtering af ny persondataforordning 
 

It forbereder og sikrer at EASJ kan leve op til ny EU dataforordning, når den 
træder i kraft i foråret 2018. 
 

Gennemføre brugertilfredshedsundersøgelse og opfølgning vedr. it. 
 

At tage temperaturen på oplevelsen af it-support på EASJ, samt undersøge 
muligheden for at øge brugertilfredsheden ved at opprioritere mindre 
udviklingsprojekter som letter arbejdet for medarbejderne, og styrke 
kommunikationen om it. 

Videreudvikle CRM-systemet til håndtering af praktikforløb i 
samarbejde med andre erhvervsakademier. 
 

Sikre et mere automatiseret workflow omkring praktikaftaler med færre 
systemfejl, med færre flaskehalse og mindre administrativ belastning. 
 

Revurdering af behov og ønsker i forhold til intranet på EASJ i 
samarbejde med Kommunikation. 

Forberede udvikling af EASJs intranet efter udfasning af Fronter (implementeres 
endeligt i sommeren 2018). 

Sammensmeltning af webstederne EASJ Viden og EASJ Digital 
med tilhørende vejledninger. Vejledningerne vedrører brug af de 
værktøjer, som EASJ stiller til rådighed for underviserne. 
 

Etablering af en samlet webbaseret indgang til undervisningsressourcer. 
 

 

 


