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Præsentationsrunde af medlemmer. Nye medlemmer er tiltrådt Christian Donslund og John Brunsborg. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde; Der er ingen kommentarer til referat fra d. 27 maj 2020. 
2. Meddelelser fra formandskabet; ingen meddelelser 
3. Sager til behandling  

 
i. Aktuelle emner: 

1. Studieordninger: Ingen ændringer i studieordningen for optaget 2020.  
2. Der er dog foretaget nogle ændringer i forhold til placeringen af valgfag nr. 2. 

Oprindelige skulle 3. semester holdet have valgfag i efteråret, men det er i 
stedet flyttet til foråret således, at det nuværende 1. semester hold får valgfag 
sammen med det nuværende 3. semester. Ændringen skyldes ønsket om et 
større udbud af valgfag samt at få større volume på de enkelte valgfag. 
 
Specialeretninger slås sammen grundet et lille optag. Der er en forventning 
om, at det kommer til at fungere fint og de studerende har været meget 
positive i forhold til at kunne få en sammenkoblingen af fagene. 
 

3. Evalueringer siden sidst; ingen evalueringer siden sidst.  
 

4. Praktik- og beskæftigelsessituationen: 
 

Generelt gode praktiksteder, som de studerende har fået. Alle er i praktik. 
EAMV var det eneste akademi, som har valgt at fastholde praktikken i 
efteråret, hvor andre har delt det op eller helt udskudt det til foråret.  
Nogle af praktikpladserne 2020 har været de samme, men der er også 
kommet nye brancher til, mens brancher som eks. rejse, hotel og konference 
ikke i år har taget studerende i praktik.  
 
Det meldes ind fra udvalget medlemmer, som har haft praktikanter, at det har 
været positivt at have studerende i praktik. 
 

5. Rekruttering og optag 



 
 

Lille optag 2020 på 11 studerende.  
Der kan være flere grunde til det lave optag, bla. så har flere videregående 
uddannelserne tilbud ekstra studiepladser.  
Derudover skal EAMV i højere grad synliggøre og markedsføres i lokalt 
området.  
Der har ikke generelt været en tilbagegang af studerende på EAMV. 
 
Der aftales et samarbejde med Struer Gymnasium med blandt andet 
deltagelse i de arrangementer, som der afholdes for at klæde deres elever på 
til videreuddannelse efter ungdomsuddannelserne. Charlotte kontakter 
Christian i begyndelse af 2021 for nærmere aftale. 
 
 

6. Virksomhedskontakt 
 
Der arbejdes i høj grad på uddannelsen for at øge praksisnære 
opgaver/projekter/eksempler. Der arbejdes i øjeblikket med en tema 1 
opgave, hvor WOW-park i Billund danner rammen for opgaven. De 
studerende har været på virksomhedsbesøg/fået oplæg omkring 
virksomheden forinden.  
 
Derudover planlægges tema 2 opgaven ligeledes i samarbejde med en 
virksomhed.  
 
Tema 4 her inddrages i højere grad virksomheder i oplæggene blandt 
erhvervskunderådgivere, iværksættere, revisorer mv.  
 
 
 

7. Digitalisering i uddannelsen 
 
Da nedlukningen ramte i marts blev uddannelsen 100 % digital. Det var en 
nødløsning og ”learning by doing” langt hen ad vejen. Her i efteråret er der 
investeret i tid i at dygtiggøre undervisere i forbindelse med digital 
undervisning, hvor fokus blandt andet også har været på mere dialogbaseret 
værktøjer til digital undervisning.  
 
Derudover anvendes blandt andet indesign, survey exact mv. som en 
væsentlig del af uddannelsen.  

 
8. Udviklingstendenser og videnkilder 

 
Det formodes at COVID-19 også i 2021 bliver en præmis, som brancherne 
skal leve med, så vi fremadrettet vil se en anden form for arrangementer og 
afviklingsalternativer.  
 
Der er i højere grad lønnede medarbejder i foreningslivet end indtil, hvilket 
også kunne give jobmuligheder til de studerende.  
 

4. Orientering fra EAMV og uddannelsen 
1. EAMV skal akkrediteres hen over efteråret. I 2017 overnåede EAMV en 

betinget positiv akkreditering, hvorfor institutionen skal genakkreditteres i år. 
Serviceøkonomuddannelsen er ikke blandt de uddannelser, som er udvalgt. 
 
EAMV var det eneste akademi, som valgte at afholde eksaminer med fysisk 
tilstedeværelse i sommeren 2020. Det var både de studerende, men også 
underviserne glade for.  
 



 
 

EAMVs indgangsvinkel til COVID-19 har hele tiden været ”forsigtighed med 
fornuftigt”, hvilket vi forsætter med.  
 
Der er i øjeblikket på viden og udviklingseftermiddagene fokus på mere 
digitalisering og hvordan dialog skabes ved online undervisning.  

 
5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 

1. Bordet rundt: 
 
Midtpunktet Thyholm: Aflysninger af mange arrangementer, som man ellers 
havde håbet at kunne afholde.  
 
Biblioteket forsøger at planlægge 2021 med færre eksterne foredragsholdere. 
Derfor sættes der mere fokus på interne kompetencer hos medarbejderne, 
så de ressourcer, som man allerede råder over sættes i spil.  
 
Bare SMIL primært beskæftiget med små arrangementer, nogle af 
arrangementer har været noget anderledes end tilsigtet. Der skal i højere 
grad tænkes nyt og alternativt for at kunne opretholde arrangementerne.  
 
Struer Gymnasium restriktioner i forhold til skolegang, færden på skolen mv.  

6. Næste møde: fællesmødet i starten af det nye år.  
7. Evt., ingen punkter. 

 
 


