
 
 

Workshops om ny KEA strategisk ram-
mekontrakt 2022-25  
 

Arbejdsforslag til strategiske mål og fokusområder 
 
KEA skal indgå ny strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriet for 2022-25 i år.1 For at kvalificere KEAs udkast til rammekontrakt er der 
en involveringsproces med ledelse, medarbejdere og studerende – herunder disse 
8 workshops for medarbejdere. Arbejdet skal lede henimod den rammekontrakt 
som KEAs bestyrelse i december 2021 indgår med Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet for perioden 2022-25.  
 
Der er udarbejdet forslag til 4 strategiske mål. Hvert mål har 2-3 strategiske fo-
kusområder. Nedenfor kan du se oversigten over de 4 strategiske mål og tilhø-
rende strategiske fokusområder.  
 
På næste side finder du en beskrivelse af det strategiske mål for den workshop 
du har tilmeldt dig. Her kan du læse mere om, hvad vi forestiller os kunne være re-
levante indsatser indenfor det strategiske mål og de tilhørende strategiske fokus-
områder.  
 

 
Forslag til strategisk mål      Forslag til strategiske fokusområder 

1 KEAs studiemiljø skal afspejle brancher-
nes virkelighed samt tiltrække og fast-
holde en divers studenterpopulation 

• Virkelighedsnære studie- og læringsmiljøer via Labs 
og praksisnær pædagogik 

• Inkluderende studiemiljøer og fællesskaber, der frem-
mer diversitet og forskellige talenter 

• Iværksættermiljø, som stimulerer KEAs studerende til 
iværksætteri, innovation og produktudvikling  

2 KEAs uddannelser og videnproduktion 
skal bidrage til bæredygtighed – herunder 
grøn omstilling  

• Bæredygtighed i alle KEAs uddannelser 
• Flere F&I projekter indenfor teknologi og bæredygtig-

hed 
• KEA som bæredygtig organisation (mind-set og i prak-

sis)  

3 KEAs efter-og videreuddannelse skal være 
fleksibel og bidrage til udvikling af virk-
somhedernes forretning 

• Realisering af KEA efter- og videreuddannelse vækst-
strategi - herunder veu der bidrager til virksomheder-
nes digitale og bæredygtig omstilling 

• Flere udbud i hybride og blended formater  
• Flere strategiske samarbejder 

4 Samarbejdet med omverdenen og omsæt-
ning af viden skal styrkes til gavn for stu-
derende og erhverv  

• Flere eksterne strategiske partnerskaber og øget grad 
af ekstern projektfinansiering  

• Øget omsætning af viden til studerende og erhverv  

 
 

                                                      
1 Læs mere om strategiske rammekontrakter på https://ufm.dk/uddannelse/videre-
gaende-uddannelse/universiteter/styring-og-ansvar/strategiske-rammekontrakter  

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/universiteter/styring-og-ansvar/strategiske-rammekontrakter
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/universiteter/styring-og-ansvar/strategiske-rammekontrakter
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Forslag til strategisk mål 1 og strategiske fokusom-
råder 
KEAs studiemiljø skal afspejle branchernes virkelighed samt tiltrække 
og fastholde en divers studenterpopulation 
 
For at realisere strategisk mål 1 har KEA tre strategiske fokusområder: 1) Vir-
kelighedsnære studiemiljøer via videreudvikling af praksisnære Labs, hvor de 
studerende kan afprøve nyeste teknologier og eksperimentere med virkelig-
hedsnære problemstillinger. 2) Inkluderende studiemiljøer og fællesskaber 
som øger trivslen ved at inkludere, udfordre og skabe muligheder for forskel-
lige typer af studerende. 3) Iværksættermiljø som stimulerer KEAs studerende 
til iværksætteri, innovation og produktudvikling.  
 

 

 
Motivation og ambition for målet 
KEAs styrke er de praksisnære uddannelser inden for teknologi og forretning med 
tæt kobling til arbejdsmarkedet. Den tætte praksiskobling via praktik, cases samt 
arbejde og læring i Labs bidrager til høj motivation hos de studerende og dermed 
trivsel. KEAs studerende opnår praksisnære og relevante kompetencer, der bety-
der, at de som dimittender er entreprenante, handlekraftige og gør en forskel i 
praksis fra dag 1. 
 
Den teknologiske udvikling kalder samtidig på, at vi styrker de studerendes mod og 
evne til at afsøge nye veje inden for teknologi, så de kan bidrage til at løfte bran-
cherne, når de kommer ud i job eller i deres nuværende job. KEA har derfor en am-
bition om at skabe et studie-og læringsmiljø, der afspejler virksomhedernes virke-
lighed, så KEAs studerende kan være på forkant med den teknologiske udvikling 
og bidrage til praksisnær innovation. Tilsvarende skal de studerende være klædt 
på til et fremtidigt arbejdsmarked, hvor måden vi organiserer, ansætter og arbejder 
på er under forandring. 
 
Strategisk fokusområde 1: Virkelighedsnære studie- og læringsmiljøer via Labs og 
praksisnær pædagogik 
For at realisere det strategiske mål og ambitionen om et studie- og læringsmiljø, 
der afspejler branchernes virkelighed, har fokusområde 1 under strategisk mål 1 fo-
kus på at videreudvikle KEAs praksisnære Labs. Med rammekontrakt 2018-21 fik 
KEA formuleret ti fælles pædagogiske principper og udarbejdet uddannelsesdidak-
tikker og en strategi for videreudviklingen af KEAs Labs. Lab-strategien skal danne 
grundlag for en koordineret indsats, der øger de studerendes læringsudbytte gen-
nem anvendelsen af Labs i undervisningen med afsæt i KEAs strategiske pejle-
mærker. Labs er allerede i dag en væsentlig del af KEAs uddannelser, fordi det er 
her undervisere og studerende kan samles om eksplorativ og eksperimentel læring 
og praksisnær innovation. Via den aktive og eksperimentelle læringsform opøver 
de studerende handlekraft samt entreprenør- og innovations-kompetencer.  
 
Med strategisk fokusområde 1 vil KEA arbejde for, at alle KEAs uddannelser har 
læringsmiljøer, hvor Labs er en integreret del af uddannelsen. De studerende kan 
derved opnå relevante erhvervsakademiske kompetencer, som er afgørende for at 
gøre dem til dygtige og entreprenante dimittender. 
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Strategisk fokusområde 2: Inkluderende studiemiljøer og fællesskaber, der fremmer di-
versitet og forskellige talenter 
Det andet strategiske fokusområde under strategisk mål 1 har fokus på skabe et 
fagligt inkluderende studiemiljø helt fra de studerendes studiestart, så alle stude-
rende udfordres og talenter understøttes samt at risiko for mistrivsel og frafald 
mindskes. Derfor skal vi arbejde for at skabe et studiemiljø som både inkluderer, 
udfordrer og skaber muligheder for forskellige typer af studerende og tilstedevæ-
relse på KEA. Studiemiljøet skal afspejle branchernes virkelighed – også i diversi-
teten af vores studerendes forudsætninger og talenter. Og i de brancher, hvor der 
er behov for mere diversitet, skal KEA skubbe til en større diversitet. Selvom KEA 
generelt oplever en stigning i de studerendes læringsudbytte og trivsel, er der også 
studerende, der kan føle sig ensomme på studiet og der er mange studerende, der 
tillægger deres studiegrupper stor værdi ift. at stimulere den faglige udvikling. KEA 
vil skabe studiemiljøer med tydelig understøttelse af læring og trivsel for alle stude-
rende, hvor de studerende får lyst til at mødes i - og uden for undervisningen. KEA 
vil arbejde for en styrket diversitet og for at få flere talenter i spil ift. køn, social bag-
grund og uddannelsesbaggrund, unge med særlige behov mv., som vil kunne bi-
drage med forskellige kompetencer og perspektiver til uddannelser og brancher. 
Der skal være plads til alle på KEA, og vi skal dyrke forskellige studerende og ta-
lenter.  
 
Strategisk fokusområde 3: Iværksættermiljø, som stimulerer KEAs studerende til iværk-
sætteri, innovation og produktudvikling  
 
KEA vil arbejde for fortsat at udvikle et attraktivt miljø for iværksætteri, innovation 
og produktudvikling for både studerende og dimittender, der inspirerer og giver mu-
lighed for at afprøve og teste idéer og nye forretningsmuligheder, få etableret net-
værk samt skabe plads til at inddrage eksterne aktører og virksomheder. Indsatsen 
skal både være til studerende, som vil arbejde med egen virksomhed og stude-
rende som vil skabe innovative løsninger og produktudvikling i samarbejde med 
virksomheder mv. 
 
I forhold til iværksætteri vil KEA arbejde på at understøtte den første og vanskelige 
opstartsfase ved at udbygge indsatser, som kan være inkubator for innovative og 
handlekraftige studerende og dimittender, der vil iværksætte deres forretnings-
ideer. 
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Forslag til strategisk mål 2 og strategiske fo-
kusområder 
 
KEAs uddannelser og videnproduktion skal bidrage til bæredygtighed – 
herunder grøn omstilling 
For at realisere det strategiske mål 2 om, at KEA skal bidrage til bæredygtig-
hed, har KEA tre strategiske fokusområder: 1) Bæredygtighed i alle KEAs ud-
dannelser 2) Flere F&I projekter indenfor teknologi og bæredygtighed og 3) 
KEA skal være en mere bæredygtig organisation.  

 
Motivation og ambition for målet 
De globale klimaforandringer kalder på handling, og KEA har som strategisk pejle-
mærke i den nye strategi et mål om, at KEAs dimittender og medarbejdere skal 
hjælpe virksomhederne med at nytænke og designe bæredygtige løsninger, der bi-
drager positivt til vores fælles fremtid. 
 
I mange af KEAs uddannelser arbejder de studerende aktivt med FNs verdensmål 
for bæredygtig udvikling, således er der i dag allerede flere læringsmål i KEAs ud-
dannelser, som relaterer sig specifikt til bæredygtighed.  
 
Strategisk fokusområde 1: Bæredygtighed i alle KEAs uddannelser 
KEAs ambition er at være en inkubator for bæredygtig udvikling. Det er derfor et 
strategisk fokusområde for KEA at styrke uddannelsernes fokus på bæredygtighed 
– socialt, klimamæssigt og økonomisk. FNs verdensmål og cirkulær økonomi skal 
så vidt som muligt indarbejdes i alle uddannelser i deres læringsmål, pædagogik 
og didaktik, således at de studerende udvikler bæredygtighedskompetencer i rela-
tion til deres specifikke faglighed og branchernes behov. Alle studerende skal 
kende til de bæredygtighedsaspekter og certificeringer, der er mest relevante for 
deres uddannelser og brancher og besidde kompetencerne til at sætte dem i spil. 
Vores dimittender og medarbejdere skal kunne hjælpe virksomhederne med at ny-
tænke og designe bæredygtige løsninger og forretningsmodeller, der bidrager posi-
tivt til vores fælles fremtid.  
 
Strategisk fokusområde 2: Flere F&I projekter indenfor teknologi og bæredygtighed’ 
KEA vil arbejde med innovative og teknologiske løsninger i hele værdikæden, som 
kan accelerere bæredygtighed bredt samt grøn omstilling i erhvervslivet. Vi vil der-
for arbejde med bæredygtighed i vores forsknings-, udviklings- og innovationspro-
jekter. Det skal ske med afsæt i virksomhedernes konkrete udfordringer, som brin-
ges helt ind i kernen af undervisningen og sætter retning for KEAs projekter og 
samarbejder. Det skal være med til at sikre, at medarbejderne har opdateret kom-
petencer indenfor bæredygtighed og teknologi  
 
Strategisk fokusområde 3: KEA som bæredygtig organisation (mind-set og praksis) 
KEA tænker bæredygtighed bredt – både klimamæssigt, økonomiske og socialt. 
KEAs studerende skal bidrage til løsninger som indtænker bæredygtighed. 
 
Handlekraftige studerende med et bæredygtigt mind-set forudsætter, at KEA selv 
skal ”walk the talk”. KEAs faciliteter og indretning skal afspejle, at vi er optaget af 
energioptimering, genanvendelse mv, og KEA vil stille sig  
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til rådighed for at studerende konkret kan afprøve deres ideer på KEAs faciliteter 
og skabe innovative grønne og teknologiske løsninger. Ligesom at de sociale og 
etiske del af bæredygtighed skal være en del af KEAs uddannelser og læringsmil-
jøer. De studerende skal møde et KEA, hvor bæredygtighed ikke er noget, der bare 
tales om, men hvor det er udgangspunktet i tilgangen til projekter og en del af dag-
ligdagen og adfærden på KEA. 
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Forslag til strategisk mål 3 og strategiske fo-
kusområder  
 
KEAs efter-og videreuddannelse skal være fleksibel og bidrage til udvik-
ling af virksomhedernes forretning 
For at realisere det strategisk mål 3 om at KEA efter- og videreuddannelse 
skal være mere fleksible og bidrag til udvikling af virksomhedernes forretning 
vil KEA sætte ind på tre strategiske fokusområder: 1) Realisering af KEAs ud-
buds- og vækststrategi – herunder veu der bidrager til virksomhedernes digi-
tale og bæredygtig omstilling 2) Flere udbud i blended og hybride formater 3) 
Flere strategisk samarbejder om efter- og videreuddannelse  

 
Motivation og ambition for målet 
Stigende globalisering og digitalisering udvider erhvervslivets muligheder for at gå 
nye veje og forstå sin forretning på. Derudover har virksomhederne i kølvandet på 
COVID-19 brug for kompetencer og viden til at omstille forretningen og komme 
styrket gennem krisen. Endelig har virksomhederne brug for nye kompetencer og 
viden til at understøtte deres virksomhed indenfor bæredygtighed. 
 
Som det eneste erhvervsakademi i hovedstadsregionen med en tydelig teknisk 
profil har KEA en særlig forpligtigelse i forhold teknologi, digitalisering og grøn om-
stilling. KEA skal understøtte virksomhedernes konkurrence- og omstillingsevne, 
men også være ambitiøs på den enkeltes muligheder for et godt arbejdsliv gennem 
hele livet. Det er derfor KEAs ambition at udvikle KEA efter- og videreuddannelse 
med indhold og fleksible formater, der afspejler tiden, branchernes og individets 
behov for kompetenceudvikling. 
 
Strategisk fokusområde 1: Realisering af udbuds- og vækststrategi- – herunder veu der 
bidrager til virksomhedernes digitale og bæredygtig omstilling 
KEA har de seneste år udbygget efter- og videreuddannelsesudbuddet med VEU-
indsatsen og via strategisk rammekontraktindsatsen i 2018-21. KEA oplever dog 
fortsat en stor efterspørgsel efter ny viden og praksisnære færdigheder, særligt in-
den for de tekniske og digitale discipliner. KEA ser derfor også nogle særlige mulig-
heder i at styrke vores position på områder inden for det digitale samt det automati-
ons- og robotteknologiske område. Ligesom der også fortsat udviklingspotentialer 
på KEAs øvrige fuldtidsområder for udvikling af deltidsformater. 
 
Ud over de tekniske og digitale områder, ser KEA en særlig opgave og forpligtelse i 
at udvikle områderne ledelse og HR til gavn for de teknologiske produktionsrettede 
brancher - byggeri, installation, energi og industri - som KEA uddanner til. Vi vil ud-
vikle vores forretningsmodel i retning af mere opsøgende arbejde, og synliggøre, 
hvordan KEA via viden og kompetenceudvikling af virksomhedernes medarbejdere 
kan accelerere deres forretning.  
 
Endelig har KEA med sin profil også i forhold til efter- og videreuddannelse en for-
pligtigelse til at understøtte virksomhedernes omstilling indenfor bæredygtighed, in-
denfor det tekniske område bidrager KEA allerede direkte med udvikling af nye 
kompetence til grøn omstilling via fx AU energiteknolog mv. KEA vil udvide områ-
det til også at omfatte andre uddannelsesområder, som kan bidrage til understøt-
telse af bæredygtig udvikling i virksomhederne. 
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Strategisk fokusområde 2: Flere udbud i blended og hybride formater 
Alt dette betyder, at KEA skal udvikle forretningen og tilpasse formater, der afspej-
ler tiden, branchernes og individets behov. Udviklingerne i den digitale teknologi og 
måden vi indretter vores arbejdsliv betyder at vi skal gentænke livslang læring i et 
langt mere fleksibelt design, tilpasset den enkeltes behov og prioriteringer - både 
fagligt og personligt. KEA vil derfor - i endnu højere omfang end hidtidigt - omstille 
udbud til blended og hybride og mikroformater som er fleksible ift. deltagere og ar-
bejdsmarkedsbehov. Ligesom at vi skal imødekomme virksomhederne og medar-
bejdernes behov for fleksibilitet i tid og sted. 
 
Strategisk fokusområde 3: Flere strategisk samarbejder om efter- og videreuddannelse 
KEA vil gerne være en værdsat udviklingspartner, hvilket KEA også er på mange 
områder. KEA oplever dog samtidigt, at der er et uudnyttet potentiale for flere og 
mere målrettede strategiske samarbejder med kommunale, regionale aktører for 
fælles indsats til omstilling af SMV-sektoren og kompetenceudvikling. KEA skal 
derfor være en attraktiv uddannelsespartner i hovedstadsregionen, når det gælder 
produktdreven forretningsudvikling og livslang kompetenceudvikling af medarbej-
dere og ledere.  
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Forslag til strategisk mål 4 og strategiske fo-
kusområder 
Samarbejdet med omverdenen og omsætning af viden skal styrkes til 
gavn for studerende og erhverv  
For at realisere det strategisk mål 4 har KEA to strategiske fokusområder: 1) 
Flere eksterne strategiske partnerskaber og øget grad af ekstern projektfinan-
siering 2) Øget omsætning af viden fra F&I projekter til virksomheder og stu-
derende  

 
Motivation og ambition for målet 
 
KEAs tætte kobling til erhvervslivet – både via den obligatoriske praktik i KEAs ud-
dannelser, cases i undervisningen og forskning-, udviklings- og innovationsprojek-
ter samt efter- og videreuddannelse – sikrer at KEAs dimittender er værdiska-
bende, direkte kan bidrage til virksomhedernes bundlinje fra dag 1 og bidrager til 
tværfaglige løsninger på fremtidens udfordringer. Derudover sikrer vores samar-
bejde med videninstitutioner og andre aktører at KEA kan tilvejebringe ny viden in-
den for områder relevante for KEAs uddannelser og brancher. 
 
KEA ser potentiale i at styrke det eksterne samarbejde med virksomheder, eksterne 
aktører og videninstitutioner yderligere til gavn for erhverv, uddannelser og de stu-
derende. 
 
I styrkelsen af de eksterne samarbejder indgår også et mål om styrket omsætning 
af viden til gavn for erhverv og studerende. F&I-indsatserne i rammekontrakt 2018-
21 har bidraget til at styrke udviklingen af nye projekter og kvaliteten af KEAs F&I 
projekter samt styrket fokus på KEAs videnkredsløb og koblingen til praksis. KEA 
vil fortsætte dette arbejde – men med en ambition om et endnu større fokus på im-
pact, og relevansen af viden for erhverv og uddannelser i tråd med KEAs pejle-
mærker om bæredygtighed, teknologi og forretning 
 
 
Strategisk fokusområde 1: Flere eksterne strategiske partnerskaber og øget grad 
af ekstern projektfinansiering  
KEA vil styrke de eksterne strategiske samarbejder med relevante nationale og in-
ternationale virksomheder, videnmiljøer samt andre relevante aktører, Det skal ske 
ved at KEA vil udvikle strategiske partnerskaber med virksomheder og øge samar-
bejdet med eksterne videninstitutioner og andre aktører – både nationalt og inter-
nationalt. 
 
De strategiske partnerskaber med virksomhederne skal være til gavn for både KEA 
og virksomhederne. Partnerskaberne vil involvere KEA i bred forstand, hvor virk-
somhederne via one-point of entry får muligheden for samarbejder og adgang til 
KEAs viden og ressourcer på tværs af KEAs programområder – herunder også 
KEA kompetence. KEA kan fx bidrage med forretningsudvikling, øget eksponering 
til praktikanter og alumner, praksisnær viden og innovation samt kompetenceudvik-
ling på tværs af KEAs virksomhed.  
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KEA vil styrke samarbejdet med relevante nationale og internationale videnmiljøer 
samt andre relevante aktører, der kan bidrage til en øget volumen af projekter med  
ekstern finansiering og dermed øge omfang og kvalitet af ny viden inden for områ-
der relevante for KEAs uddannelser og brancher.  
 
Strategisk fokusområde 2: Øget omsætning af viden til studerende og erhverv 
Det er en central kerneopgave for KEA at varetage praksisnære og anvendelses-
orienterede F&I-aktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebrin-
ges og bringes i anvendelse i de erhverv som KEA uddanner til.  KEAs uddannel-
ser skal være baseret på et stærkt videngrundlag, hvor uddannelserne systematisk 
inddrager den bedste viden fra forskning og praksis.  
 
Siden 2018 er der med F&I indsatsen ifm. SRK 2018-21 sket en betydelig kapaci-
tetsopbygning af KEA forsknings-, udviklings- og innovationsarbejde. KEA vil fort-
sætte dette arbejde som er igangsat– med et styrket fokus på bedre omsætning af 
viden til virksomhederne og studerende ved afprøvning og udvikling af formidlings-
formater, som sikrer impact af projekter. Kapacitetsarbejdet via docenter og fast-
sættelse af F&I-indsatsområder skal være med til at sætte retning for relevant vi-
den for erhverv og uddannelser på alle programområder i tråd med de strategiske 
pejlemærker bæredygtighed, teknologi og forretning og krydsfeltet imellem dem. 
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