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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Der er ingen bemærkninger.
2. Meddelelser fra formandskabet
Formanden orienterede om, at EAMV er blevet betinget positiv institutionsakkrediteret.
Betydningen heraf og det videre forløb blev drøftet.
3. Sager til behandling
a. Studieordning, opfølgning på niveau og indhold samt relevans
Indholdet af studieordningen er drøftet og udvalget vurderer, at uddannelsen
dækker behovet for kompetencerne hos virksomhederne.
Vi skal dog være opmærksomme på, at der er fokus på digitalisering af processer.
Dimittendernes bindeled mellem gulvet og ledelse skal fastholdes.
Six Sigma Green belt bliver en obligatorisk del af uddannelsen.
b. Praktik- og beskæftigelsessituationen
Lav ledighed jf TL: ca. 19 personer i regionen.
DSTs ledighedstal er stigende for PTE (fra ca. 7% i 2014 til 12% i 2015. Grundet
den lave population skal der ikke meget til at vende billedet. Kan bl.a. skyldes barsel
og sygemeldinger blandt fx revalideringer).
Kommentar fra JOO: De 19 ledige kan ikke sættes op i forhold til de tal som
kommer fra DST da de er fra 2014 og 2015, altså 3 år gamle.
c. Interaktion med professionen (projekter, virksomhedsbesøg, foredrag mv)
Produktionslaboratorium på AU-Herning: 3. semester må gerne komme og høre om
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det en halv dags tid. Der er bl.a. robotter, arbejdsstationer, tidstagning på
operationer mv.
John Bang Mathiasen, johnbm@btech.au.dk – AEB kontakter John omkring besøg.
Samtidig information om GMM overbygning.
d. Digitalisering (værktøjer, metoder mv)
ERP – systemer, inventor
Der er ingen grund til at gøre overvejelser om andre værktøjer og metoder
Besøg på AU-Herning
e. Styrket videngrundlag (projekter og nye kilder til viden)
Forskningens døgn (24. april) – tages op som tema på næste møde d. 29.
november.
Vi tænker alle på gode emner og områder og tager med til mødet. Er der nogle
punkter, så mail endelig til AEB (aeb@eamv.dk) eller BD (bd@eamv.dk)
Erhvervsrådet i Herning & Ikast-Brande har mange små arrangementer, som kan
være en inspiration
f.

Udviklingstendenser på uddannelsesområdet
Six Sigma black belt. Det understøttes af det øgede behov for six sigma i
virksomhederne.

g. Update omkring planlagt sygefravær og vikardækning i efteråret
AEB orienterede om situationen.
h. Studieordning og videngrundlag v/AEB
Er behandlet i punkterne a-f
i.

AU:
Se meddelelser fra formandsskabet
Status AU:
Innovation, produkt og produktion:
Projektledelse (dag/aften)
Projektledelse Prince 2 (dag)
Anvendt økonomi samt organisering (oprettes efter jul)
Six Sigma (dag)
Six Sigma (dag – oprettes efter jul)
Afgangsprojekter
Transport og logistik:
Operationel indkøb (aften)
Strategisk indkøb (aften)
Transportjura
Warehouse management
Afgangsprojekt
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Der registreres generelt en positiv udvikling af antal studerende på AU-området på
EAMV, særligt på det tekniske område.
j.

Optag:
20 studerende på 1. semester. Det er en nedgang ift. det forgangne år. Det kan bl.a.
skyldes nedgang i revalidender pga. kommunernes tilbageholdenhed samt generelt
travlhed i virksomhederne.
Generelt lav ledighed i rekrutteringsgrundlaget

4. Næste møde
29. november 2018 kl. 15.30
5. Evt.
JOO orienterede om, at RIPU (Det Regionale Industripolitiske Udvalg) afholder møde 10.
december på EAMV. Udvalget er sammensat af lønmodtager og arbejdsgivere som er
medlemmer af Dansk Industri og CO-Industri.
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