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Bestyrelses udviklingsseminar 28. og 29. januar 2016 – Comwell Kellers Park 

 

Ideen med dagens udviklingsseminar (som også fortsætter om formiddagen den 29.01) er at fokusere på 

ét overordnet tema: digitalisering; med fokus på branchen, byggeriet, uddannelsen og skolen som 

organisation og hvad det vil betyde for de studerendes uddannelse og beskæftigelse fremover: 

 

 

Dagsorden  

11.00 Ankomst 

11.30 Udviklingsseminaret starter 

 Velkommen til nye medlemmer v. bestyrelsesformanden 

 Bordet rundt med præsentation af alle og forventninger for det kommende år 

 Status, resultater og udviklingen generelt - hvor er vi nu v. rektor.  

 Scenen er sat v. bestyrelsesformanden og rektor - Hvorfor digitalisering? 

12.30 Frokost  

13.15 Dagens hovedtema, digitalisering – startende med kort oplæg fra rektor 

13.45 Oplæg fra MT Højgaard – Digitalisering i byggeriet 

14.15 Spørgsmål og udveksling 

14.30 Oplæg v. Frank Jensen fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S – ”Digitalisering 

 betydning for udvikling af byggeri” 

15.00 Spørgsmål og udveksling 

15.15 Kaffepause 

15.30 Oplæg fra Christian Winther Bech, Center for undervisningsudvikling og digitale medier AU 

 – ”Digitalisering i undervisningen” 

16.00 Spørgsmål og udveksling 

16.15 Oplæg ved v. Kaj Grønbæk, Alexandra Instituttet – Fremtidens digitalisering 



16.45 Spørgsmål og udveksling 

17.00 Pause 

17.15 Drøftelse og ideer til tiltag til styrkelse af indsatsen for digitalisering på AAA - og hvad vil 

 det betyde for uddannelsen og de studerendes fremtid og beskæftigelse. 

18.45 Dagen slutter 

19.30 Middag 

 

Fredag den 29.01.16 

09.00 IB og TNI samler op på gårsdagens oplæg og drøftelser. 

 Vi indleder med korte oplæg fra bestyrelsens medlemmer – hvad betyder digitalisering 

 især arkitektuddannelse set fra dit perspektiv?  

 

 Hvorledes ser de interne medlemmer betydningen af digitalisering af uddannelsen og de 

 studerendes fremtidige muligheder for beskæftigelse?: Andreas Friis (AF), Anne Sophie 

 Gille-Udsen (ASGU), MK, KO. 

 

 Hvorledes ser de eksterne medlemmer betydningen af digitalisering af uddannelsen og de 

 studerendes fremtidige muligheder for beskæftigelse?: CP, NJS, PE, CWT, IB 

  

 Drøftelse og eventuelle konklusioner til vedtagelse på bestyrelsesmødet. 

10.45 Afslutning på udviklingsseminar + pause. 

 

 


