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Arbejdsgruppens titel 

05 - Uddannelse 

Motivation og baggrund for arbejdsgruppen  

AM Danmark skal være den førende interesseforening inden for Asset Management i 

Danmark, hvilket, jf. foreningens formål, blandt andet skal realiseres gennem en udvikling af 

viden, som skal deles på tværs af sektorer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner 

Formål  

Foruden arbejdsgruppens eget kursus, skal arbejdsgruppen arbejde tæt sammen med de 

danske uddannelsesorganisationer, så vi kan tilbyde det danske erhvervsliv de nødvendige 

ressourcer gennem kurser eller oprettelsen af nye fag og retninger på landets tekniske 

universiteter. 

Arbejdsgruppen skal desuden producere yderligere materiale til gavn for foreningens øvrige 

medlemmer. 

Succeskriterier og målemetode  

− Arbejdsgruppen skal forsøge at forøge/udvikle uddannelsesmulighederne indenfor 

Asset Management i Danmark. 

− Arbejdsgruppen skal planlægge og afholde et kursus pr. kvartal. Heriblandt bidrage til 

at udvikle kursusmateriale. 

Arbejdsgruppens leverancer  

− Arbejdsgruppen skal udarbejde en handlingsplan for gruppens arbejde, samt en 

tidsplan for gruppens aktiviteter. 

− Arbejdsgruppen skal planlægge og afholde kursus med eget materiale. 

− Arbejdsgruppen skal facilitere udvikling af ny viden om effektiv indførelse og 

anvendelse af asset management. 

Arbejdsgruppens organisering 
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Sekretariatet for AM Danmark har det overordnede ansvar for arbejdsgruppens etablering og 

virke. Arbejdsgruppen forestår selv organiseringen af sine aktiviteter. 

Roller og ansvar: 

Gruppeleder: Gruppelederen har det overordnede ansvar for organiseringen af 

arbejdsgruppen og dens aktiviteter.  

Sekretær: Sekretariatet bistår gruppelederen i organiseringen af arbejdsgruppen, og har 

ansvar for at skrive referat af møderne, samt at indkalde til disse. 

Deltagere: Deltagerne i arbejdsgruppen bidrager med kompetencer og idéer til gruppens virke 

og aktiviteter.  

Herudover kan relevante interessenter og ressourcepersoner blive inddraget, når det er 

aktuelt. 

Tidsramme 

12 måneder fra 1. januar 2022 til 31. december 2022, med mulighed for forlængelse et år ad 

gangen. 

Evaluering 

Arbejdsgruppens aktiviteter evalueres løbende på bestyrelsesmøder ud fra de førnævnte 

succeskriterier. På bestyrelsesmødet i Q4 2022, besluttes arbejdsgruppens mulige 

fortsættelse og aktiviteter for det efterfølgende år. 

 


