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Aarhus Business College: Vi Uddanner, Udfordrer 
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Aarhus Business College - 

Strategi 2020 

Strategiske rammer 

- Globalisering 

- Generation Next 

- Politisk krav om et effektivt, transparent og 

sammenhængende uddannelsessystem 

 



Fem strategiske indsatsområder 

 

- Markant positionering over for udvalgte 

målgrupper 

- Organisationsudvikling med særlig fokus på 

underviserrollen 

- Optimering af læring og læringstilvækst 

- Internationalisering – både ude og hjemme 

- Effektiv institutionsdrift 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 





Strategiske indsatser: Internationalisering – 

både ude og hjemme 

 

- Styrkelse af det internationale DNA generelt i 

skolens måde at undervise og drive institution 

på – helt ned i det enkelte klasseværelse, i den 

enkelte lektion og i alle fag 

 

- Indgåelse af værdiskabende samarbejdsaftaler 

med udenlandske uddannelsesinstitutioner og 

virksomheder 
 

 

 

 

 



- Etablering af flere og alternative studie- og 

praktikforløb i udlandet både under og efter 

uddannelsesforløb 

 

- Tættere kobling til lokale  

virksomheder, der arbejder  

internationalt 

 



Strategiske mål: Internationalisering – 

både ude og hjemme 

 

 Alle elever på fuldtidsuddannelser af 

mindst et års varighed tilbydes et 

længerevarende udlandsophold i løbet af 

uddannelsen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  En bred samarbejdsaftale med en 

uddannelsesinstitution på hvert kontinent 

 

  Elever på fuldtidsuddannelser har mindst et fag, 

hvor undervisningssproget er engelsk 

 

  Samarbejde med 20 virksomheder fra Forbes 

Global 2000 liste 

 

  20% af lærerne kan undervise på engelsk 



Elevernes fortælling 
 
http://play.tv2.dk/programmer/magasiner/serier/go-morgen-danmark/kaya-bruel-er-

tilbage-ved-sine-musikalske-roedder-011016-del-2-123559/ 
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Globalisering – 

bestyrelsens rolle? 
 

Regler for god fonds- og selskabsledelse 
1. At varetage den overordnede og strategiske ledelse af virksomheden 

2. At udøve finansiel og ledelsesmæssig kontrol af virksomheden, herunder 

korlægning og håndtering af risici 

3. At ansætte og løbende udvikle en kompetent direktion 

4. At sikre virksomhedens kapitalberedskab er tilstrækkeligt 

 

 

 

 





Globalisering – bestyrelsens rolle? 
 

 

1. Varetage den overordnede og strategiske 

ledelse af institutionen 

 

• Fokusere på globalisering og indarbejde det i 

institutionens strategi 

• Prioritere økonomi til internationale aktiviteter og 

tiltag 

 

 

 





Globalisering – bestyrelsens rolle? 
 

 

2.  At udøve finansiel og ledelsesmæssig kontrol af 

virksomheden, herunder kortlægning og 

håndtering af risici 

• Afdækning af risici forbundet med internationale 

aktiviteter, herunder sikkerhedsaspekter ved 

udlandsrejser 

• Forsikringsforhold for elever og medarbejdere på 

udlandsophold 

   
 

 

 

 

 



Uddannelsessektoren i den digitaliserede,  

globale verden 

 

Uddanner, udfordrer og udvikler mennesker  

til en global fremtid 
 

 

 

   

 

 

 

 

 



 


