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1. Klare mål  

 
 

1.1 : Elev-rekruttering direkte fra folkeskolen - vurdering af resultater og fastsættelse af mål for 2017  

 
Efter flere års stigning i elevtilgangen til erhvervsuddannelserne direkte fra folkeskolen i Region Hovedstaden faldt andelen af 
folkeskoleelever med erhvervsuddannelse som 1.prioritet fra 13,5% i 2015 til 13,1% i 2016 (Jf. ”Andel af elever som efter 

grundskolen søger EUD som 1. prioritet – Region Hovedstaden 2013-2016”, Datavarehuset, MBUL, januar 2017). 
 

Som det ses nedenfor af tabel 1A er det næppe NEXT, som bidrager til dette fald. Her er det lykkedes at fastholde omtrent 
samme rekrutteringsniveau til erhvervsuddannelserne blandt folkeskoleeleverne i 2016 som skolen opnåede i 2015.  
 

 

 
   

 

Tabel 1A: Antal elever som efter grundskolen søger EUD på NEXT  som 1. 

prioritet 

 
 

 

   

 

   

    

   

  

Institution Afdeling 2014 2015 2016 2017 

Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger 

Antal ansøgninger, 
resultatmål 

Antal 
ansøgninger 

Antal ansøgninger, 
resultatmål 

NEXT UDDANNELSE 
KØBENHAVN 

NEXT - Københavns 
Mediegymnasium 

37 57  74  

NEXT - Sukkertoppen 
Gymnasium 

15     

NEXT Uddannelse 
København 

31   29  

NEXT Uddannelse 
København, Ballerup 

91 54  73  

NEXT Uddannelse 
København, Emdrup 

22     

NEXT Uddannelse 
København, Glentevej 

129 148  116  
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NEXT Uddannelse 
København, Herlev 

25     

NEXT Uddannelse 
København, Ishøj 

84 95  113  

NEXT Uddannelse 
København, Kastrup 

19 66  68  

NEXT Uddannelse 
København, Nørrebro 

91 103  111  

NEXT Uddannelse 
København, Rødovre 

109 137  81  

I alt 655 664  666        740 
   

    

  

Datakilde: Datavarehuset, MBUL 2017  

  

 

 

 

  

NEXT nåede dog ikke i mål med den vækst til ca. 750 elever direkte fra folkeskolen, som var indsat i handlingsplanen for 2016.  
Det er der formentlig flere grunde til. Vigtigst er, at skolen oplever et vedvarende stort ukendskab til erhvervsuddannelserne 

blandt folkeskolelærerne i udskolingsklasserne. Hertil kommer, at erhvervsuddannelsernes tætte professionsorientering ses som 
en karrieremæssig endestation for en del unge og deres forældre. Fortsat uddannelse og karriereskift er ikke er en tilstrækkelig 
synlig option!  

Skolen vurderer imidlertid, at nedenstående indsatser vil bidrage til fornyet vækst i rekrutteringen af flere elever direkte fra 
folkeskolen i 2017 og indsætter et samlet vækstmål på ca. 11% og forventer således at rekruttere ca. 740 unge direkte fra 

folkeskolen til skolens erhvervsuddannelser i 2017.      
 
 

 
1.1.2.Indsatser 

I den fremadrettede indsats for at styrke tilgangen blandt de 15-17-årige til skolens erhvervsuddannelser vil følgende initiativer 
være blandt de vigtigste:  
 

1) Omstrukturering af skolens vejledningsberedskab – herunder rekruttering og ansættelse af fire ”Karrierevejledere” - 
fuldtidsansatte vejledere, som i langt højere grad en tidligere skal have fokus på offensivt at oplyse folkeskoleelever, 

deres forældre, lærere i folkeskolens udskolingsklasser og regionens UU-vejledere om karriereveje med afsæt i det brede 
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spekter af erhvervsuddannelser på NEXT. ”One point of contact” for bl.a. vejlederne og øvrige interessenter i 
grundskolen! I sammenhæng med at vejledningsreformen har koncentreret UU-centrenes gennerelle fokus i 

overgangsvejledningen til de socialt og fagligst svageste elever skal omstruktureringen sikre, at også de øvrige elever, 
lærere, forældre og andre aktører i grundskolen løbende og kvalificeret oplyses om uddannelsestilbuddet på NEXT. Hertil 
kommer efter- og videre uddannelse af NEXT-lærere, som mere systematisk end hidtil skal varetage 

gennemførelsesvejledningen.  
 

 
2) Rollemodelkorps som ambassadører for skolens erhvervsuddannelser – I bestræbelserne på at skabe større kendskab til 

erhvervsuddannelserne i folkeskolen vil NEXT oprette et rollemodelkorps blandt egne elever bredt repræsenterende 

skolens uddannelser. Rollemodelkorpset trænes i kommunikation og præsentation og skal via ”ung til ung-vejledning” 
samarbejde tæt med karrierevejledere. 

 
 

3) Udvikling af et valgfagskatalog til afgangsklasserne i folkeskolen med tilbud om eksempelvis ”Praksisnær og 
værkstedsbaseret matematik”, ”Producer din egen hjemmeside” samt ”Personlig pleje” m.m. – fag som, rummer både 
kreativ elevfordybelse, oplyser om uddannelsesmuligheder i EUD-systemet og tilbydes folkeskolerne i en række 

kommuner i Hovedstadsregionen 
 

 
4) Fortsat udvikling af studiemiljøet på skolens ”Unge-adresser” – boldbure, bordtennis samt farver og stil. Der budgetteres 

med i alt ca. 80.000 kr. og ca. 150 leder- og lærer arbejdstimer til realisering af indsatsen  

 
 

5) Fortsat udvikling og vækst i skolens 10.klasseudbud – 10 % vækst i elevtallet i skolens 10.klasser frem mod 2019, som 
yderligere rekruttering til GF1. Målet skal realiseres bl.a. via ovennævnte omstrukturering af vejledningsindsatsen, som 
på linje med skolens øvrige tilbud til folkeskoleeleverne også skal profilere 10.klasse tilbuddet på NEXT!   

 
 

6) Tværinstitutionelt campussamarbejde med SOSU-C og Hotel & Restaurantskolen i Høje Taastrup og Tårnby – bedre, 
bredere og mere ung-venlig introduktion til erhvervsuddannelse og udbud af GF1 i samarbejde med andre 
erhvervsskoler. I sammenhæng med skolens deltagelse i det regionsstøttede udviklingsarbejde ”Udvikling af Campus i 

Taarnby, Høje Taastrup og Lyngby” iværksat august 2016 sammen ed TEC, Hotel & Restaurantskolen samt SOSU-C skal 
indsatsen sikre, at der over tre år rekrutteres mindst 20% flere 9. og 10.klasseelever til erhvervsuddannelserne i de tre 

kommuner samt bidrage til en højere gennemførelse i grundforløbets første del     
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7) Professionalisering af markedsføringsindsats – herunder kvalitetssikring af skolens informationsarrangementer. Initiativet 
skal sikre, at skolens åbenthus-arrangementer, introduktions- og brobygningsaktiviteter har en ensartet og systematisk 
sammenhængende struktur, så den enkelte folkeskoleelev både oplever en professionalisme, progression i forløbet, ikke 

udsættes for samme aktiviteter og mere kvalificeret kan afklare sig om sit fremtidige uddannelsesvalg         
 

 

 

1.2: Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse - vurdering af resultater og fastsættelse af mål for 2017 

 

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) opstod som bekendtjanuar 2016 via en fusion mellem det tidligere CPH WEST og 

Københavns tekniske Skole (KTS). De historiske data om elevfrafald på de daværende to adskilte skoler nedenfor er derfor 

vanskelige at bruge som et analytisk grundlag for de problemstillinger, udfordringer og målsætninger, den nye skole NEXT står 

overfor i 2017.  

Dertil er organisering, undervisningsmiljø samt visions- og strategigrundlag væsensforskelligt på den nye skole NEXT 

sammenlignet med det tidligere CPH WEST og KTS! 

Ikke desto mindre viser tabel 1B neden for et relativt konstant elevfrafald uden omvalg i grundforløbene på de to skoler i årene 

2013-2015 på omkring 16-17% - en anelse højere end landsplansgennemsnittet på ca. 15-16% i samme periode: 
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Tabel 1B: Elevfrafald i grund og hovedforløb på CPH-WEST og KTS tre måneder efter start sammenlignet med landsplan  
(Kilde: MBUL, 2016)  

 

 
Elevfrafald/år                  2013                  2014             2015         2016  2017(resultatmål)  

 Antal 
elever 

Andel 
NEXT    

Andel 
landsplan 

Antal 
elever  

Andel 
NEXT  

Andel 
landsplan 

Antal 
elever 

Andel 
NEXT  

Andel 
landsplan  

Antal 

elever 

Andel  Andel på NEXT i % 

Frafald på 
grundforløbet 
1. og 2. del 
(afbrud u. 
omvalg, 3 mnd 
efter tilgang) 

743 16,1% 14,0% 741 17,5% 15,8% 627 16,4% 15,1%                   12% 

Frafald på 
hovedforløb 
(afbrud u. 
omvalg, 3 mnd 
efter tilgang) 

95 6,0% 7,4% 90 6,4% 8,4% 73 5,5% 8,0%                  5,5% 

Frafald i 
overgang ml. 
grundforløbets 
1. og 2. del 
(ikke igang med 
GF2 1 måned 
efter 
gennemførelse af 
GF1) 

         86 15,7%               13% 

 

Men ser man alene på elevfrafaldet i 3.og 4.kvartal 2015 i tabel 2 (tal for 2016 er desværre p.t. ikke tilgængelige) ses et ikke 

ubetydeligt fald i elevfrafaldet i de to skolers grundforløb. Mens det som nævnt i årene før lå på gennemsnitligt 16-17% var det 

alene i 3. og 4.kvartal 2015 faldet til omkring 13-14% og rammer således ret præcist det måltal skolen satte elevfrafaldet for 

2016 i sidste års handlingsplan! 

Samme udvikling ses på landsplan. Det er der formentligt flere grunde til. EUD-reformen indførte både gennerelle karakterkrav 

og adgangsbegrænsning til en række erhvervsuddannelser. Hertil kommer, at NEXT af kapacitetsmæssige årsager 

indskrænkede optaget i andre af skolens erhvervsuddannelser. Begge dele har formentligt bidraget til, at mere målrettede 

elever end tidligere er blevet optaget på både NEXT og de øvrige skolers erhvervsuddannelser fra og med august 2015. Hertil 
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kommer en udvidet uddannelsesgaranti i erhvervsuddannelserne, arbejdet med skolens pædagogisk/didaktiske grundlag (LP-

modellen) samt opbygningen af et attraktivt ungemiljø.            

 

 

 

 

          
 Tabel 2: Elevfrafald -  Status 3 og 6 måneder efter start på grundforløbet i 2015 i 3. og 4.kvartal: 

CPH-WEST og KTS samt erhvervsskolerne på landsplan  

 
Datakilde: Styrelsen for It og Læring – egen 
tilvirkning      

 

   
 

    
Institution Afbrud uden 

omvalg  efter 3 
måneder 

Afbrud uden 
omvalg efter 
6 måneder 

 

    
CPH WEST, 
Uddannelsescenter 
København Vest 

 15,5%  23,3% 

    
Københavns 
Tekniske Skole 

12,9%  20,0% 

    
I alt KTS og CPH 
WEST 

13,8%  21,2% 

    
Samtlige 
erhvervsskoler 

12,2%  17,6%  
 

    

 

    

 

 

      

 

 

  

NEXT har en klar forventning om, at den positive udvikling vil fortsætte og har sat sig som et overordnet mål, at mindst 80% 

af grundforløbeeleverne skal gennemføre grundforløbet og at flere skal fortsætte i hovedforløb efter endt grundforløb. Dette 

betyder naturligvis, at også færre elever skal afbryde deres grundforløb efter tre måneder og en mindre frafaldssandel i 

overgangen mellem grund- og hovedforløb – se resultatmål for 2017 indsat i tabel 1 ovenfor. NEXT forventer tillige i 2017 at 

kunne holde den gode gennemførelsesprocent i skolens hovedforløb, der i 2015 var betydeligt over landsgennemsnittet!  
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1.2.1 Indsatser  

I forhold til grundforløbene synes NEXT særligt udfordret i indgangen omsorg, sundhed og pædagogik. Her har skolen en 

markant større frafald i GF1 og som vist i tabel 3 nedenfor også en mindre overgang fra GF1 til GF2 end erhvervsskolerne på 

landsplan. Til gengæld ligger skolen sammenligneligt en smule over landsgennemsnittet i indgangen kontor, handel og 

forretningsservice og under i indgangen teknologi, byggeri og transport. Årsagen til denne forskel er efter skolens vurdering 

primært, at to af skolens tre uddannelser i indgangen omsorg, sundhed og pædagogik (frisør og fitnessinstruktør) er omfattet 

af en kvote-adgangsbegrænsning og den tredje (kosmetiker) mangler praktikpladser. Manglen på praktikpladser gør sig også 

gældende indenfor fitnessinstruktøruddannelsen. En del unge fravælger desværre erhvervsuddannelserne som helhed, når det 

synes svært eller ikke lykkes for dem at komme ind på ønskeuddannelsen!     

 

Tabel 3: Andel elever i procent i gang med GF2 i 2016 tre måneder efter afslutningen GF1   

Kontor, handel og forretningsser.  Omsorg, sundhed og pædagogik 
 

Teknologi, byggeri og transport 
 

NEXT Landsplan NEXT  Landsplan NEXT  Landsplan  

98% 93% 55% 85% 79% 89% 
Datakilde: Styrelsen for It og Læring – egen tilvirkning 

 

Den fremadrettede indsats for at styrke gennemførelsen i specielt skolens grundforløb samt overgangen fra grund- til 

hovedforløb kan indsatserne opdeles i 1) tværgående tiltag som omfatter alle skolens erhvervsuddannelser og 2) initiativer, 

der retter sig mod særlige udfordringer i de enkelte brancheområder.  

 

I den første kategori af indsatser kan nævnes:  

1) Godt ind, godt i gang og godt ud - En tværgående rekrutterings- og karrierevejledning i erhvervsuddannelserne på NEXT 

med sigte på en mere kvalificeret elevtilgang til NEXT. Initiativet rummer som nævnt ovenfor en omstrukturering af 

skolens vejledningsberedskab (afsnit 1.1.2), hvor lærerene får en langt mere markant rolle i 

gennemførelsesvejledningen. Elevens læringsforløb indledes med en individuel vurdering af vejledningsbehovet. Grøn 

elevgruppe forventes afklarede og ressourcestærke at kunne gennemføre grundforløbet med ordinær feedback 

undervejs i læringsforløbet, mens gul elevgruppe f.eks. har afbrudte forløb med i rygsækken, potentielt synes både 

fraværs- og frafaldstruede og har behov for en mere intensiv og kontinuerlig gennemførelsesvejledning. Rød elevgruppe 
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er generelt fagligt svage, usikre i deres valg af uddannelse, hvorfor den samlede gennemførelsesvejlednings-ressource 

koncentreres om denne elevmålgruppe. Skolen har generelt budgetteret med i gennemsnit tre timers individuel 

vejledning pr. grundforløbselev pr. halvår – differentieret brugt i relation til de tre elevgrupperinger.  Initiativet skal ses i 

sammenhæng med både den bredt introducerende campusdannelse og rollemodel-vejlederkorpset nævnt ovenfor i 

afsnit 1.1.2. 

 

 

2) Viden, data og kvalitet – rapportering på elevbevægelser – nem tilgængelig og tidstro ledelsesinformation omkring 

elevtilmeldinger, optagelse, fremmøde, elevfrafald og overgange (fra GF1 til GF2, fra GF til HF m.m.). En databaseret 

informationskilde skal sikre mulighed for evidensbaserede ledelsesbeslutninger og rettidig omhu i forhold til elevtrivsel i 

de forskellige uddannelsesområder 

 

 

3) Differentiering, talentspor og højniveaufag på NEXT – formidling af konkrete modeller og erfaringer fra et forsøgs- og 

udviklingsarbejde i tre uddannelsesområder:  Tømreruddannelsen, kontoruddannelsen samt industriteknikker og 

værktøjsuddannelserne. NEXT har det seneste halve år arbejdet med tre forskellige modeller for 

undervisningsdifferentiering, udbud af højniveaufag og talentspor m.m. i tre forskelige uddannelsesområder. Arbejdet er 

gennemført og afsluttet med hjælp fra Undervisningsministeriets læringskonsulenter og skal nu præsenteres for lærere 

og ledere i en workshop d. 25.april med sigte implementering i skolens øvrige erhvervsuddannelser.  

 

 

 I den anden kategori af indsatser kan nævnes:   

1) Virksomhedsdage i afdelingen for industriens uddannelser – ”Lærlingebørs” – virksomhederne inviteres ind på skolen 

med mulighed for uforpligtende interviews med praktikpladssøgende grundforløbselever 

 

   

2) Træning i jobsøgningssamtaler i afdelingen for de merkantile uddannelser – elever i rollespil i fiktive 

jobansøgningssamtaler så vidt muligt med deltagelse af virksomhedsrepræsentanter 

 

 

3) Konkurrence om laveste kollektive elevfravær i de merkantile grundforløb - Præmiering med sociale arrangementer til 

den eller de grundforløbsklasser med det laveste elevfravær i de merkantile erhvervsuddannelser   
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4) Mål-rammestyring i bygge- og anlægsuddannelserne – Lærerteams får i stadigt større omfang tildelt den samlede 

ressource til gennemførelse af undervisningen for et grundforløbshold. Initiativet starter med, at det enkelte lærerteam i 

2017 får ansvar for den tildelte ressource og skal selv om disponere/effektivisere, hvis og når elevfrafaldet bliver større 

end forventet. Omvendt kan teamet i princippet disponere frit, når og hvis elevfrafaldet bliver mindre end forventet og 

den tildelte ressource derfor overstiger det forventede behov. Forventningen er, at initiativet generelt skal bidrage til en 

mere målrettet og effektiv udnyttelse af skoleområdets ressourcer og dermed også frigøre ressourcer til gennemførelse 

af nye tiltag og/eller udviklingsprojekter     

 

 

5) Klarere og tydeligere forventningsafstemning om uddannelsesindhold, fagsammensætning og elevforpligtigelser på 

bygge og anlægsuddannelserne - kvalitetssikring og standardisering af introperioden, hvor eleverne bl.a. introduceres til 

fagenes identitet samt oplyses om uddannelsernes struktur, forløb og rationale bag fagsammensætningen.   

 

 

6) Lærere på praktikpladsjagt i virksomhederne inden for foto-, film og tv-produktions- samt teater- udstillings- og 

eventeknikeruddannelserne – lærerne får individuelt tid til pleje og opsøgning af deres respektive virksomhedsnetværk 

med henblik på at øge antallet af praktikpladser   

 

 

7) Nye visitationsprocedurer ved optagelse af elever i kvotebelagte uddannelser bl.a. i indgangen omsorg, sundhed og 

pædagogik skal sikre en bedre forventningsafstemning og det rigtige elevmatch  
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1.3: Tilgang til eux og talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau - vurdering af resultater og 

fastsættelse af mål for 2017 

 

Tabel 4 nedenfor viser tilgangen til eux og talentspor i 2014 og 2015 . Skolen kan ikke umiddelbart genkende tallene (indsat i 

tabellen af ministeriet) for elever, som i 2014 og 2015 startede på eux på henholdsvis det tidligere KTS og CPH WEST?  

Ifølge skolens egne oplysninger var der 208 elever, der startede eux på henholdsvis det gamle KTS og CPH WEST alene i 

august  2015. Skolen har derfor fastsat et mål for tilgangen af elever til eux på i alt 331 i hele  2017. 

Ministeriet kan endnu ikke oplyse, hvor mange elever, der på institutionsniveau har valgt at følge et talentspor i de 

erhvervsuddannelser, der rummer mulighed herfor. På landsplan ses kun 0,6 % af eleverne at have valgt talentspor i 2015. 

Helt på linje er det skolens egne erfaringer, at det er ganske få elever, som p.t. ønsker talentsporet. Men NEXT forventer, at 

flere og flere elever vil vælge talentsporet og sætter sig derfor som mål, at mindst 2% af skolens EUD-elever vil gøre brug af 

denne mulighed i 2017.  

  
 

 Tabel 4: Tilgang til eux på NEXT og erhvervsskolerne som 

helhed i absolutte tal samt andel i procent det samlede 

antal grundforløbselever 2014-2015 samt måltal for 2017  

(Kilde: MBUL, januar 2017)   

 
 

 

   

 

 

     

     

 

  2014 2015 2017 

Institution  Antal 
NEXT 

Andel 
NEXT 

Andel, 
landsplan 

Antal 
NEXT 

Andel 
NEXT 

Andel, 
landsplan 

Resultatmål, 
antal 
NEXT 

NEXT 

UDDANELSE 

KØBENHAVN 

Tilgang 
eux 

110 2,3% 2,1% 183 4,2% 5,0%             331 

Tilgang 
talentspor 

     0,6%            2.0%  
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1.3.1 Indsatser  
 
 

Målfastsættelsen hviler på følgende overvejelser og indsatser:  
 

 
 Eux nyder en voksende popularitet i blandt unge i folkeskolens 

afgangsklasser og har etableret sig i et eget tværinstitutionelt og 

attraktivt fysisk miljø på NEXT i 2016. Fortsat udvikling af eux-
undervisningsmiljøet i 2017    

 
 

 
 En fælles fysisk lokalitet for eux-udbuddet på NEXT vil ikke bare 

befordre et godt og mere attraktivt studiemiljø, men også gøre det 

nemmere at samlæse fag på tværs af uddannelser og dermed sikre et 
bredere eux-udbud. Samlæsning af f.eks. eux-grundfagene dansk, 

engelsk og samfundsfag i det merkantile og det tekniske område skal 
både effektivisere anvendelsen af skolens ressourcer og styrke 
skolens muligheder for udbud af eux i fag med en økonomisk set svag 

elevrekruttering     
 

 
 

 Skolens mere offensive og målrettede vejlednings- og 

informationsindsats i forhold til folkeskolerne - i form af fire nye 
fuldtids-karrierevejledere i 2017 - vil yderligere stimulere tilgangen af 

folkeskoleelever til eux    
   
 
 

 

 

 Der er et generelt ukendskab til muligheden for talentspor i 
eksempelvis bygge og anlægsuddannelserne. Dansk Byggeri vil derfor 
sammen med bl.a. NEXT tage initiativ til en profilering og et 

tydeligere billede af talentspor i bygge og anlægsuddannelserne og 
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dels eksponere, hvilke fordele virksomhederne kan få af at opmuntre 
deres elever til at vælge talentspor 

 

 
 

 NEXT forventer, at ovennævnte ministerielt støttede forsøgs- og 
udviklingsprojekt omkring modeller for øget 

undervisningsdifferentiering og implementering af talentspor m.m. (se 
afsnit 1.2.2 samt afsnit 3.4 )  vil stimulere etableringen af og 
elevtilgangen til talentspor i erhvervsuddannelserne på NEXT i 2017   
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Tab el 4: 

Tilgang til 

eux på 

NEXT og 

erhvervssk

olerne som 

helhed  i 

absolutte 1.3.2 Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 

 
Nedenfor ses antal færdigt uddannede og beskæftigelsesfrekvenser for NEXT og tre øvrige store erhvervsskoler. Data er som  
oplyst hentet i ministeriets databank, som desværre p.t. ikke rummer valide oplysninger om hverken beskæftigelsesfrekvens  

eller antal færdigt uddannede på det der før fusionen og dannelsen af NEXT januar 2016 var det gamle KTS og CPH WEST.  
Beskæftigelsesudviklingen for så vidt angår uddannelser og færdigt uddannede fra NEXT, kaderfor ikke vurderes eller  

kommenteres (korrekte tal er efterlyst i og afventes fra ministeriet).  
 
Tabel 5: Beskæftigelsesfrekvens og antal færdigt uddannede indenfor EUD på udvalgte erhvervsskoler 2012-2014  

(Kilde Databanken, MBUL)  
 
  

 

T

re  

   

 
   

 

 2012 2013 2014 

    

Instituti
on 

Beskæftigel
ses-

frekvens 

Beskæftigelsesfre
kvens, landplan 

Antal 
færdig-
uddann

ede 

Antal 
færdig-

uddanne
de, 

landspla
n 

Beskæftigel
ses-

frekvens 

Beskæftigelsesfre
kvens, landplan 

Antal 
færdig-
uddann

ede 

Antal 
færdig-

uddanne
de, 

landspla
n 

Beskæftigel
ses-

frekvens 

Beskæftigelsesfre
kvens, landplan 

Antal 
færdig-
uddann

ede 

Antal 
færdig-

uddanne
de, 

landspla
n 

NEXT 
UDDANNE
LSE 
KØBENHA
VN 

0,43 0,71 53 33.187 0,59 0,7 32 33.123 0,45 0,72 45 33.449 

TEC     0,7 0,7 1.221 33.123 0,72 0,72 1.138 33.449 

Aarhus 
Tech  

    0,7 0,7 721 33.123 0,72 0,72 857 33.449 

TECH 
COLLEGE 
AALBORG 

    0,7 0,7 920 33.123 0,72 0,72 919 33.449 
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1.4. Elevernes trivsel – vurdering af resultater og fastsættelse af mål for 2017 
 

Nedenfor i tabel 6 ses resultatet af en elevtrivsels-måling på de to tidligere adskilte skoler KTS og CPH WEST i 2015 og yderligere 
en måling i 2016 på nu fusionerede skole NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN. Dette forhold gør det vanskeligt, at sammenligne og 

analysere på målingerne. Situationen kompliceres yderligere af, at det ikke er den samme spørgeramme, som er brugt ved de to 
målinger. Men med disse forbehold ses, at NEXT i begge målinger er på niveau med eller en anelse under landsgennemsnittet – 

både når det drejer sig om elevernes generelle trivsel på skolen og i praktikperioderne i virksomhederne eller praktikcenteret:    
 
 
  

 Tabel 6: Elevtrivselsundersøgelse på NEXT 2015-2016 sammenlignet med 

resultatet fra landets øvrige erhvervsskoler samt resultatmål for 2017  

(Kilde Databanken, MBUL samt egne data fra elevtrivselsundersøgelsen (ENNOVA) i 

2016)  
 
 

    

 

 
  

      

    

 

   2015 
(Scala fra 1-5) 

2016 
(Scala fra 0-100) 

2017 
(Scala fra 

0-100) 

Institution Afdeling  Resultat 
NEXT 

Resultat, 
landsplan 

Resultat 
NEXT 

Resultat 
landsplan 

Resultatmål 
NEXT 

NEXT 
UDDANNELSE 
KØBENHAVN 

NEXT 
Uddannelse 
København 

Elevtrivsel 
(Generel 
indikator) 

3,9 4,0            
82 

           83                 82 

Trivsel i 
praktik 

3,8 4,1             
73 

            
76 

               73 

NEXT 
Uddannelse 
København, 
Ishøj 

Elevtrivsel 
(Generel 
indikator) 

4,0 4,0             
82 

            
83 

               82 

Trivsel i 
praktik 

3,9 4,1             
73 

            
76 

                 73 
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NEXT forventer at gennemføre en række relativt omfattende fysiske 

ændringer omkring uddannelsernes udbudsplacering i 2017. Dette sker på 

baggrund af   praktiske, pædagogiske og økonomiske rationaler og vil 

erfaringsmæssigt skabe en vis frustration blandt eleverne indtil alt er på 

plads og potentialet i de nye forhold er tilstrækkelig synligt. Skolen forventer 

derfor ikke på kort sigt og generelt at kunne hæve elevtrivslen i 2017, men 

vil arbejde målrettet på at fastholde det relativt høje niveau fra 

elevtrivselsmålingen i 2016 – se måltal for 2017 indsat i tabel 6.  

 

1.4.1. Indsatser          

Elevtrivselsmålingen fra 2016 peger overordnet på navnlig to områder, som 

NEXT med fordel bør prioritere i 2017 med sigte på at stimulere elevernes 

trivsel generelt i skolens mange forskellige erhvervsuddannelser. Det ene 

område er lærernes evne til at formidle og det andet er en løbende individuel 

feedback omkring den enkelte elevs læringsprogression.  Skolen har blandt 

andet på denne baggrund valgt at arbejde med følgende indsatsområder i 

2017:   

  

1) Fortsat udvikling og implementering af nyt fælles koncept for 

undervisningsevalueringer og elevtrivselsmålinger på NEXT, der i 

højere grad understøttes centralt fra skolens kvalitetsenhed og sikrer 

en smidig, enkel og hurtig gennemførelse af kontinuerlige 

undervisningsevalueringer og elevtrivselsmålinger, som kan og skal 

bruges i dialog med eleverne og mellem lærere og ledere. Initiativet 

skal sikre, at et revideret koncept for skolens elevtrivselsmålinger 

senest 1.maj 2017 er beskrevet på skolens hjemmeside (se også 

nedenfor i afsnittet om skolens fælles pædagogisk didaktiske 

grundlag)  
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2) Styrket lærerteamsamarbejde og undervisningsdifferentiering - se 

nedenfor i afsnit 3.1 og 3.4 om skolens fælles pædagogisk didaktiske 

grundlag 

 

 

3) Kritisk ajourføring af de lokale undervisningsplaner – NEXT vil i 2017 

gennemføre en kritisk revision af alle lokale undervisningsplaner i 

grundforløbene, hvor erfaringerne fra det første halvandet år med 

reformpædagogik skal drøftes mellem lærerene og lærere og ledere 

med sigte på kvalitetssikring af undervisningen    

 

 

4) Profilering af uddannelsernes identitet og kerneværdier i det fysiske 

miljø – eleverne inviteres til at bidrage til indretning af det fysiske 

undervisningsmiljø i de enkelte uddannelsesområder og får på den 

måde både indsigt i den faglige identitet i uddannelserne og 

indflydelse på læringsmiljøet (bygge og anlægsuddannelserne) 

  

 

5) Elev-Event -  fælles sociale, kulturelle, sportslige og faglige 

arrangementer på tværs af klasser og elevhold i de merkantile 

grundforløb   

 

6) Styrket dialog mellem ledere og elever –uddannelseschef for de 

merkantile uddannelser er årligt to gange på besøg i alle klasser og i 

direkte dialog med eleverne omkring studiemiljøet  

 

 

7) Dialog med virksomhederne om større sammenhæng mellem 

skoleophold og praktikperioder -  Praktikvirksomhederne indenfor 

industritekniker-, værktøjs-, industrioperatør- og procesoperatør-
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uddannelserne inviteres så vidt muligt ind til dialog med skolen ved 

afslutningen af alle elevernes hovedforløb (HF1, HF2, HF3 etc.). Målet 

er at sikre en stadigt bedre sammenhæng mellem skoleophold og 

praktikperioder i uddannelsen for den enkelte elev samt kvalitetssikre 

skoleopholdene, så de bidrager til, at eleven bliver stadigt dygtigere 

og mere produktiv i praktikperioderne   

    
 

 
 

  

   

Tab el 5: Beskæftigelses frekvens og antal   
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2. Praktikpladsopsøgende arbejde på NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN i 2017  

2.1 Vurdering af udviklingen i resultater og resultatmål for 2017  

I tabel 7 nedenfor ses, at generelt kommer færre grundforløbselever kommer videre i hovedforløb på NEXT end gennemsnittet på 

landets øvrige erhvervsskoler. Dog ses en marginal forbedring i overgang til hovedforløb på NEXT fra 2014 til 2015, mens 

landsgennemsnittet modsat er en anelse ringere i 2015 sammenlignet med året før. Andelen af elever, som er i skolepraktik på 

NEXT svarer i 2015 til landsgennemsnittet.   Aftaleformerne på NEXT afviger fra mønsterret på landsplan. På NEXT er der 

forholdsvis mange del- og kortaftaler (i tabellen benævnt ””anden type aftale”). Forklaringen er her, at konjunkturerne inden for 

specielt byggebranchen har været for usikre for virksomhederne i perioden, som i stedet foretrækker et mindre forpligtigende 

uddannelsessamarbejde, som i højere grad passer ind i virksomhedernes produktion.   

 
 

Tabel 7: Hvad laver eleverne 3 måneder efter afsluttet grundforløb? 
Institution OPGØRELSESPERIODE  

(Periode hvor kvalifikationen er 
opnået) 

2014 
(1.1.-31.12.2014) 

2015  
(1.1.-31.12.2015) 

2017 
 

 
INDIKATORER 

Antal, 
institution 

Andel, 
institution 

Andel, 
Landsplan 

Antal, 
institution 

Andel, 
institution 

Andel, 
Landsplan 

RESULTATMÅL 
-  andel i 
procent 

NEXT 
UDDANNELS
E 
KØBENHAVN 

I hoved-
forløb 

I ordinær aftale 486 18,35 28,02 506 19,31 27,40 21 

I skolepraktik 359 13,56 12,92 345 13,17 12,93 13 

I restaftale 21 0,79 1,03 23 0,88 1,11 2 

I anden type aftale 277 10,46 9,67 375 14,31 10,26  

I uddannelse uden praktik 146 5,51 2,25 40 1,53 1,99  
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Ikke i 
hoved-
forløb 

Praktikpladssøgende 245 9,25 7,79 239 9,12 7,85 9 

Ikke praktik-pladssøgende 1114 42,07 38,31 1092 41,68 38,46 39 

 I alt ikke i hovedforløb  1359 51,32 45,7 1331 50,8 46,31 48 

Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 
Note: Tabel 7 viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til hovedforløb. Herunder opgøres det, om 

eleverne er i gang med et hovedforløb, og i givet fald på hvilken måde. Tabellen viser desuden, hvor mange elever der ikke er i gang med et hovedforløb. Elever, der ikke er i gang 
med et hovedforløb, er elever, der har gennemført et grundforløb og som tre måneder efter enten er praktikpladssøgende eller ikke optræder i de øvrige statuskategorier i 
tabellen. Elever, der har afsluttet deres grundforløb i de angivne perioder, er medtaget i opgørelsen.  
 

 

 

Der er stor forskel fra fag til fag på NEXT med hensyn til hvilken overgangsfrekvens m.m., der er til hovedforløb 3. mdr. efter endt 

grundforløb. Resultatmålene for 2017 i ovenstående tabel er fastsat under indtryk af følgende iagttagelser og vurderinger omkring 

udviklingen fra 2015-2016 ifølge skolens egne data:   
 

 Bygge- og anlæg – 60,3% af eleverne er i hovedforløb 3 mdr. efter endt grundforløb i 2015, men som nævnt et udstrakt 

brug af kort- og delaftaler. Skolen ser det som sin opgave, at tilpasse sig konjunkturerne på arbejdsmarkedet og anvende 

de aftaletyper, som bedst understøtter virksomhederne med fleksible og individualiserede former for 

uddannelsessamarbejde. Skolen er opmærksom på fordele og ulemper ved brugen af ”ikke ordinære aftaler”, hvor der 

stilles større krav til opmærksomheden på den enkelte lærlings progression og sammenhæng ved brug af flere læringsforløb 

i forskellige virksomheder. Skolen har erfaringer med, at disse aftaletyper i denne branche netop er en god overgang til 

forlængede læringsforløb og restlæreaftaler i virksomhederne.  Der er optaget ca. 300 elever i SKP 2015/16 på bygge- og 

anlæg og der anvendes årligt ca. 300 delaftaler på området årligt. Ny mesterlære er også en aftaleform, som er meget 

anvendt specielt på struktør og træfagene. Der er generel stor efterspørgsel på elever inden for byggebranchen specielt på 

træfagene, murer, bygningssnedker og struktør, mens der på møbelsnedker er mindre gunstige forhold omkring 

lærepladssituationen, hvorfor skolen i høj grad arbejder på at promovere eleverne i typiske tømrervirksomheder, hvor 

efterspørgslen efter lærlinge er stor og hvor der kan være ”potentiale” for at blive godkendt til snedkerlærlinge, herunder 

bygningssnedker og maskinsnedkerlærlinge.  På træfagene er der en overgang til hovedforløbet med elever med 

uddannelsesaftale på 81,3% og samlet en overgang til hovedforløbet inkl. adgang via skolepraktik på 87,5%. Bestanden af 

igangværende aftaler er generelt faldet på området med 1.173 aftaler i 2015 til 1.104 aftaler i 2016. Årsagen er primært 

her fremskudte hovedforløb på EUX, hvorfor praktikpladsaftalerne først registreres i 2017   

 

 

 Produktion og udvikling (Industrioperatør, Industritekniker, laboratorietandtekniker, smed, teknisk design, 

værktøjsmager, guld og sølvsmed, beklædning) -  72,9% af eleverne er på hovedforløb 3 mdr. efter endt grundforløb i 2015 
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(340 igangværende aftaler) Den mest anvendte aftaleform på dette område er ordinære aftaler med 74% af aftalerne på 

denne aftaleform.  Fra 2015 til 2016 er der er sket en fordobling i anvendelsen af restlæreaftaler fra 8% i 2015 til 15% i 

2016. Forklaringen er formentlig uddannelsesgarantien og indførelse af SKP i fagene, hvor SKP eleverne i stigende omfang 

opnår restlæreaftaler. Industriens uddannelser er i øvrigt kendetegnet ved, at de i højere grad ”binder sig til ” fulde 

uddannelsesforløb, idet kendskab til maskiner, teknisk udstyr og oplæring i brugen af avanceret udstyr m.v. er en ”stor 

investering” i den enkelte lærling. På produktion og udvikling er der sket et mindre fald i antallet af igangværende aftaler 

fra 344 aftaler i 2015 til 325 aftaler i 2016  

 

 

 

 Strøm, styring og IT (elektriker, procesoperatør, teater, udstilling og event) -  73,1% af eleverne er på hovedforløb 3 

mdr. efter endt grundforløb (171 igangværende aftaler). Her er tendensen også en vækst på ordinære aftaler fra 2015 til 

2016 og en vækst i brugen af restlæreaftaler, som hænger sammen med uddannelsesgarantien og indførelse af SKP. 

Kortaftaler er faldet fra 10% i 2015 til 3% i 2016. Der er sket en stigning i antallet af igangværende aftaler på området fra 

2015 til 2016, som skyldes fremgang på procesoperatør med 13 igangværende aftaler i 2013 til 25 igangværende aftaler i 

2016 

 

 

 

 Medieproduktion (FTP, fotograf, grafisk tekniker, mediegrafiker) - 20,8% af eleverne er på hovedforløb 3 mdr. efter endt 

grundforløb (313 igangværende aftaler) På film- og tv produktion- og fotouddannelserne er der kvoter på grundforløbet og 

ingen adgang til skolepraktik. Trods det regulerede optag er der fortsat store udfordringer omkring lærepladspotentialet.  

Antallet af igangværende aftaler på film- og tv produktionsuddannelsen (FTP) og foto er stabile med 100 aftaler på FTP og 

45 aftaler på foto årligt. På mediegrafiker er der en fremgang i antallet af igangværende aftaler fra 126 igangværende 

aftaler i 2015 og 146 i 2016 

 

 

 

 Bygning og brugerservice (ejendomsservice) - 45,5% af eleverne er i hovedforløb 3 mdr. efter endt grundforløb (171 

igangværende aftaler).  Her anvendes udelukkende ordinære- og restlæreaftaler. Der er indført SKP på området med 

optagelse af 10 elever fra februar 2016 og der er indgået 7 restlæreaftaler. Overgang til hovedforløbet 3. mdr. efter endt 

grundforløb vil stige med indførelsen af SKP på området. Elevgruppen her er primært ”voksne” elever, hvor SKP dog ikke er 

et tilstrækkeligt attraktivt tilvalg af økonomiske årsager 



     

 

Kørt af bruger: i:0e.t|idp|dvh_publicuser@gimle.local 
Kørselsdato: 17-01-2017 

 

 

Side 22 af 41 
 

 

    
     

 

 

 

 Merkantil (handelsuddannelsen med specialer, kontor med specialer, eventkoordinator) - 37,4% af eleverne er i 

hovedforløb 3 mdr. efter endt grundforløb (75 igangværende aftaler) På handelsuddannelserne og kontor med specialer er 

andelen af elever, som er optaget på hovedforløb på hhv. 66,7% og på 58,3%. Det er således i 

eventkoordinatoruddannelsen, at overgangen til hovedforløbet er mindst. På det merkantile område er 89% af aftalerne 

ordinære aftaler. Der er 18 elever i 2016, som er optaget i SKP på kontor, som forholdsvis hurtigt erhverver en 

restlæreaftale. Kontoreleverne har en gennemsnitlig varighed i skolepraktik på 100 dage. Samlet set er en skp-elev 

gennemsnitligt i skolepraktik i praktikcentret på NEXT i 175 dage inden, de enten afslutter uddannelsen eller opnår en 

restlæreaftale  

 

 

 Krop og stil (frisør, kosmetiker, fitnessinstruktør) -  77,6% af eleverne er i hovedforløb 3 mdr. efter endt grundforløb (442 

igangværende aftaler). Frisørfaget er det primære område. Her udgør ny mesterlære den mest udbredte aftaleform med 

43%, mens ordinære aftaler udgør 28% og kort- og restlære hver udgør 13%. Der ses en mindre nedgang i antallet af 

igangværende aftaler fra 449 i 2015 til 433 i 2016. Nedgangen ses i frisørfaget, mens der er vækst indenfor kosmetiker (50 

igangværende aftaler) og fitnessinstruktør (20 igangværende aftaler).  
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Tabel 8 viser, at den gennemsnitlige varighed for en skolepraktikelev i skolepraktik på det tidligere KTS og CPH WEST lå en anelse 

over landsgennemsnittet i 2014 og 2015. Mest udtalt på KTS, hvor det navnlig er uddannelserne i indgangen 

Teknologi, byggeri og transport, som med en større længde afviger fra landsgennemsnittet.  Det omvendte forhold gør sig 

gældende i uddannelserne indenfor indgangene Omsorg, sundhed og pædagogik samt Kontor, handel og forretningsservice. 

Under indtryk af de gunstige konjunkturer og de generelt gode muligheder for praktikpladser specielt i uddannelserne i indgangen 

Teknologi, byggeri og transport tror skolen på en fortsat positiv udvikling og sætter en yderligere nedgang i antallet af elev-dage i 

skolepraktikken som mål i 2017.  

 
  
 

Tabel 8: Gennemsnitlig tid for en skolepraktikelev i skolepraktik – inklusiv VFU 

 
Institution OPGØRELSESPERIODE  

(perioden hvor elever der er påbegyndt følges i 10 
mnd.)  

2013/2014 
(1.8.2013-1.8.2014) 

2014/2015 
(1.8.2014-1.8.2015) 

2017  

Københavns 
Tekniske 
Skole 

INDIKATORER 
Gennemsnitligt antal dage i SKP, 

medtaget VFU 
Gennemsnitligt antal dage i SKP, 

medtaget VFU  
Gennemsnitligt 
antal dage i SKP 

UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 190 175 175 168 160 

Uddannelser inden for ’Omsorg, sundhed og pædagogik’   159 113 154 *) 

Uddannelser inden for ’Kontor, handel og 
forretningsservice’ 

  183 100 177 100 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’   159   155  

Uddannelser inden for ’Teknologi, byggeri og transport’ 190 177 184 169 169 

 

Institution OPGØRELSESPERIODE  
(perioden hvor elever der er påbegyndt følges i 10 

mnd.)  

2013/2014 
(1.8.2013-1.8.2014) 

2014/2015 
(1.8.2014-1.8.2015) 

2017 

CPH WEST, 
Uddannelses
center 
København 
Vest 

INDIKATORER 
Gennemsnitligt antal dage i SKP, 

medtaget VFU 
Gennemsnitligt antal dage i SKP, 

medtaget VFU  
Gennemsnitligt 
antal dage i SKP 

UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 175 175 175 168 160 
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Uddannelser inden for ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ 150 159 113 154 *) 

Uddannelser inden for ’Kontor, handel og 
forretningsservice’ 

131 183 100 177 100 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’   159   155  

Uddannelser inden for ’Teknologi, byggeri og transport’ 212 177 184 169 169 

*) NEXT har ikke skolepraktik på uddannelser på denne indgang  

Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 

 

 

 

 

Af tabel 9 fremgår, at den gennemsnitlige tid inden en skp-elev opnår en restaftale er større på NEXT end gennemsnittet for 

landets øvrige erhvervsskoler, mens det navnlig i 2015 forholder sig omvendt, når det drejer sig om at få eleverne ud i kort- eller 

delaftale.  

Årsagen er formentligt som ovenfor anført de særlige konjunkturforhold og præferencer indenfor specielt bygge og 

anlægsområdet, der spiller en hovedrolle i skolens skp-portefølje.   

  

Skolen vurderer, at den positive udvikling vil fortsætte i 2017 og søsætter flere initiativer, som aktivt skal bidrage til at nedbringe 

SKP elevernes ophold i praktikcentret. Bygge- og anlægsbranchen har en virkelighed, som gør det enkelt at få afsat 

skolepraktikeleverne, når blot konjunkturerne i markedet er gunstige. Desværre er adfærden hos virksomhederne i f.eks. 

industrien en helt anden og der spores en forsigtighed, når det handler om at ansætte lærlinge og specielt lærlingen > 25 – 30 år. 

Denne forsigtighed drejer sig om, at de maskiner/procesanlæg en lærling skal kunne betjene, kræver en høj grad af oplæring og 

eventuelle fejl kan være dyre i reparationer og medføre produktionstab.  
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Tabel 9: Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale 
 

Instituti
on 

OPGØRELSESPERIODE  
(perioden hvor elever der er 
påbegyndt følges i 10 mnd.) 

2013/2014 
(1.8.2013-1.8.2014) 

2014/2015 
(1.8.2014-1.8.2015) 

2017 

KTS  + 
CPH 
WEST  

INDIKATORER 

Gennemsnitligt antal dage SKP inden 
eleven opnår… 

Gennemsnitligt antal dage SKP inden 
eleven opnår… 

Gennemsnitligt antal i dage 
SKP inden eleven opnår… 

… 1. rest-
/kombinationsaftale 

… 1. delaftale/korte 
aftale 

… 1. rest-
/kombinationsaftal

e 

… 1. delaftale/korte 
aftale 

… 1. rest- 
/kombinati-

onsaftale 

… 1. del-
aftale/ 
korte 
aftale 

UDDANNELSER 
Institutio

n 
Landspla

n 
Institutio

n 
Landspla

n 
Institutio

n 
Landspla

n 
Institutio

n 
Landspla

n 
RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 
204/154 171 118/176 131 185 178 103 118 

160 98 

Uddannelser inden for ’Omsorg, 
sundhed og pædagogik’ 

 152 164  172 139 154 171 109 112 
* * 

Uddannelser inden for ’Kontor, 
handel og forretningsservice’ 

 122 183  36 216 77 184 148 162 
70 140 

Uddannelser inden for 
’Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser’ 

  153   128   155   115 
  

Uddannelser inden for 
’Teknologi, byggeri og transport’ 

166/204 174 187/118 126 199 185 102 115 
180 98  

*) NEXT har ikke skolepraktik på uddannelser på denne indgang  

 

Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 

Note: Tabellen viser det gennemsnitlige antal måneder, der går, fra eleverne påbegynder et skolepraktikforløb, til de indgår deres første uddannelsesaftale. Populationen er elever, der enten er startet i 

skolepraktik eller var i gang med skolepraktik i den pågældende periode. Eleverne er fulgt 10 måneder efter startdatoen. Hvis eleven var i gang med skolepraktik i perioden, men er startet tidligere, 

følges eleven fra periodens startdato og 10 måneder frem. For elever med flere skolepraktikaftaler er opfølgningsperioden opgjort på baggrund af den første aftale. I tabellen er opgjort det 

gennemsnitlige antal måneder i skolepraktik inden første delaftale eller kortaftale og det gennemsnitlige antal måneder i skolepraktik inden første kombinationsaftale eller restaftale. En elev kan godt 

indgå i begge grupper, hvis eleven først indgår fx en delaftale og senere en restaftale. Gennemsnitligt antal måneder i skolepraktik i de første 10 måneder efter indskrivning er opgjort ud fra varigheden 

af skolepraktikken, indtil første aftale indgås. Perioden i skolepraktik er opgjort i antal måneder med en gennemsnitsvarighed pr. måned på 30,4 dage. 
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I tabel 10 neden for ses at hovedparten af NEXT uddannelserne er placeret i indgangen ”Teknologi, byggeri og transport”.  Bag 

tallene skjuler sig, at bl.a. bygge- og anlægsfagene har ganske få elever uden aftale efter 12 måneder, hvorimod f.eks. 

laboratorietandtekniker-uddannelsen nærmest kronisk bidrager massivt. Men samlet set er der brancher, som kan oprette flere 

praktikpladser og dermed potentiale for at påvirke resultatet for 2017 i positiv retning. Her er det skolens vurdering, at indførelse 

af de såkaldte ”fordelsuddannelser” fra januar 2017 kan påvirke denne udvikling og NEXT vil konstruktivt arbejde for, at inddrage 

de lokale uddannelsesudvalg i formidlingen de nye regler udmåling af virksomhedernes uddannelsespotentiale /virksomhedsratio.   

 
 

 

Tabel 10: Skolepraktikelever uden uddannelsesaftale efter 12 måneder i skolepraktik 
 

Institution 
OPGØRELSESPERIODE 

2013/2014 
(1.6.2013-1.6.2014) 

2014/2015  
(1.6.2014-1.6.2015) 

2017 

UDDANNELSER 
Antal uden 

aftale 
Andel uden 

aftale 
Andel, 

Landsplan 
Antal uden 

aftale 
Andel uden 

aftale 
Andel, 

Landsplan 
RESULTATMÅL, 

andel 

NEXT 
UDDANNELS
E 
KØBENHAVN 

Alle uddannelser 
708 100 100 552 100 100 100 

Uddannelser inden for ’Omsorg, 
sundhed og pædagogik’ (n = xx) 

63 8,90 3,85 41 7,43 3,53 *) 

Uddannelser inden for ’Kontor, 
handel og forretningsservice’ (n = 
xx) 

1 0,14 23,78 12 2,17 25,94 
2 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, 
jordbrug og oplevelser’ (n = xx) 

    13,57     13,95  

Uddannelser inden for ’Teknologi, 
byggeri og transport’ (n = xx) 

644 90,96 58,80 499 90,40 56,58 75 

*) NEXT har ikke skolepraktik på uddannelser på denne indgang  

Kilde: Registeranalyse, STIL 2016 

Note: Tabellen viser andelen af elever, der ikke indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed i de første 12 måneder i skolepraktik. Skolepraktikelever uden uddannelsesaftale kan have gennemført et 

eller flere VFU-forløb som en del af skolepraktikken i den periode, hvor de ikke har haft aftale.  
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2.2  Udfordringer NEXT - Uddannelse København – Opsummering  

 

 På NEXT var der i gennemsnit 51 % af eleverne som i 2015 ikke var i gang med et hovedforløb tre måneder efter 

afslutningen af deres grundforløb mod ca. 46% på landsplan 

 

  

 Konjunkturerne inden for specielt byggebranchen har været for usikre for virksomhederne i perioden, som foretrækker at 

bidrage med kort- og delaftaler, som passer ind i virksomhederne produktion. Dette betyder, at skolen i højere grad end så 

mange andre erhvervsskoler udfordres i planlægningen af uddannelsesforløbet for den enkelte elev 

 

 

 Andelen af elever i skolepraktik tre måneder efter afsluttet grundforløb udgør 13,17% på NEXT og er på niveau med 

landsgennemsnittet  

 

 

 NEXT særligt udfordret i mangel på praktikpladser i uddannelserne indenfor Medieproduktion, bygnings- og brugerservice 

samt det merkantile område  

 

 

 Forventning om en stigning i antallet af skolepraktikelever fra 2015 til 2016 på bagrund af indførelse af 

uddannelsesgarantien med virkning fra august 2015 samt ophævelse af adgangsbegrænsningen til SKP fra januar 2016 

Samtidig indføres dog kvoter på grundforløbsoptaget på visse uddannelser, som modsat vil  minimere overgangen til 

skolepraktik 

 

 

 En stigning fra et elevoptag på 503 SKP-elever i 2015 til 678 i 2016. De to største SKP fag på NEXT er indenfor Bygge- og 

anlæg med et optag på 345 SKP - elever i 2016 og på Produktion og udvikling med et årligt optag på 134 SKP - elever i 

2016. ”Omsætningen” af lærlinge indenfor bygge- og anlæg er dog meget høj på struktør, murer, træfagene og 

bygningssnedker, mens ”omsætningen” af SKP elever på industriens er betydelig lavere  

 

 

 SKP-eleverne på NEXT er længere tid i skolepraktik, får senere en restlæreaftale, men kommer hurtigere ud i en kort- eller 

delaftale end SKP-eleverne på de øvrige erhvervsskoler  
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Der iværksættes på denne baggrund en lang række initiativer på NEXT i 2017 for at skabe flere lærepladser generelt inden for alle 

fagområder. Initiativerne understøtter forskellige målsætninger i den samlende plan for det praktikpladsopsøgende arbejde på 

NEXT men har særlig fokus på dels grundforløbseleverne overgang til hovedforløb samt minimering af SKP–elevernes tid i 

skolepraktikken - Se de konkrete indsatser beskrevet nedenfor i afsnit 2.4   

 

 

 

 

2.3 Strategi i det opsøgende arbejde i praktikcentret på NEXT 2017   

 
NEXT har positive erfaringer med at have det praktikpladsopsøgende arbejde forankret i Praktikcentret. Resultaterne på NEXT er i 

tråd med Evaluerings- instituttet EVA’s resultater, som underbygger at skoler, der centraliserer det praktikpladsopsøgende arbejde 

og opsætter strategiske mål for indsatsen, skaber de bedste resultater på området.  

 

Konsulenterne på NEXT er i tæt dialog med SKP instruktørerne, hvilket understøtter det gode match mellem SKP-elev og 

virksomhed. Indenfor Bygge- og anlægsbranchen, hvor der i særlig grad benyttes del- og kortaftaler er der en stor gruppe af 

virksomheder, der løbende selv henvender sig i praktikcentret, idet de oplever, at Praktikcentret yder dem er stor service og hjælp 

ved ansættelse af en lærling. NEXT har positive resultater på virksomhedstilfredshedsmålingerne (VTU) både inden for kategorien: 

Samarbejdet med Praktikcentret og kategorien: Tilfredsheden af lærlingene fra Praktikcentret (score på 76 i 4. kvartal 2016) 

 

For at sikre, at grundforløbseleverne på samme vis får opbakning og rådgivning til deres søgeproces, har konsulenterne på NEXT 

ugentlige besøg i grundforløbsklasserne og understøtter faglærernes arbejde og elevernes egen søgeproces.  

 

Konsulenterne har et stort og tæt virksomhedsnetværk og et formaliseret samarbejde med de opsøgende medarbejdere på de 

øvrige erhvervsskoler. 

 

Konsulenterne har et måltal for det praktikpladsopsøgende arbejde på 400 besøg/kontakter til forskellige læresteder årligt. 

Lærestederne er både godkendte og ikke godkendte virksomheder med en vægtning på 70% på godkendte virksomheder og 30% 

på ikke godkendte virksomheder afhængig af branche og fag. Men fokus er primært at fastholde og udvide kontakten til 

godkendte virksomheder. I 2017 med et strategisk fokus på indgåelse af aftaler med virksomheder, som ikke tidligere har haft 

lærlinge (treparts incitament).  
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2.3 Oversigt over realiserede resultater 2015/16 og plan for det praktikpladsopsøgende arbejde 2017 i 

Praktikcenteret på NEXT  

 
Parameter Realiseret MÅL 2017 

Vurdering og ønsket effekt 

Resultatmål 2017  

2015 2016 

Bestanden af igangværende 

aftaler  

 

2.768  2.682 *)  

 

Øge bestanden af igangværende aftaler og på 

niveau med 2015  

2.770  

Elevtrivsel (ETU) på EUD 

grundforløb  

 

- 61  Spørgsmål: ”Jeg fik den hjælp og støtte, som jeg 

havde brug for til at finde en praktikplads”  

Realiseret 61 i gennemsnit mod en score på 63 på 

landsplan  

 

Over landsgennemsnittet  

Antal læresteder, som skal 

besøges eller anden form for 

kontakt til virksomhederne  

2.789 3.390 Øge andelen af kernevirksomheder og se en effekt i 

VTU’en spørgsmål: Samarbejdet med 

Praktikcentret lever op til mine forventninger  

Score 2016: 77  

400 læresteder pr. fuldtids 

konsulent,  

Total 4.000 

VTU Score: 82  

Præmietræk – Måltal  1.069 1.790 

 

Øge antallet af præmieudløsende 

praktikpladsaftaler på NEXT  

 

1.825  

Andel af elever, som erhverver 

aftale 3. mdr. efter endt 

grundforløb  

34,9%  ? Øge andelen af elever, som erhverver aftale  3. mdr. 

efter endt grundforløb skal i gennemsnit være på 

niveau med landsgennemsnittet for 2015  

38,8%  

Gennemsnitlige tid en  

skolepraktikelev er i 
skolepraktik, medtaget VFU   

NEXT 175  

  

- Gennemsnitlig antal dage en skolepraktikelev er i 

skolepraktik i perioden  

1/8 2015-1/8 2016  

 

160 

 

Gennemsnitlig antal dage i SKP 

før skolepraktikeleven opnår 

restlæreaftale   

185 - Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første 

restlære aftale i perioden  

1/8 2015 – 1/8 2016   

 

180   

Gennemsnitlig antal dage før 

skolepraktikeleven opnår 1.  

del- eller kortaftale  

103  - Gennemsnitlig tid før en skolepraktikelev får første 

de- eller kortaftale i perioden  

1/8 2015 – 1/8 2016   

 

98 

 

Skolepraktikelever uden 

uddannelsesaftale efter 12. mdr. i 

skolepraktik 

552 - Andele af skolepraktikelever, som er uden aftale 

efter 12. mdr. i perioden  

1/6 2016 til 1/6 2017  

 

460 

*) Der ses et fald i indgåede  aftaler, som bl.a. skyldes færre aftaler på Bygge- og anlæg fra 1.173 aftaler i 2015 til 1.104 aftaler i 2016. Det skyldes et mindre optag på murer, struktør og træfagene med reformens virkning fra 

august 2015. Mens der på snedker er indgået flere aftaler, herunder en stigning på restlæreaftaler (SKP i vækst og dermed vækst på restlæreaftaler) samt færre aftaler i 2016 på EUX, da disse først registreres i 2017 på grund af 

fremskudte hovedforløb.  
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2.4 Indhold og indsatser i det praktikpladsopsøgende arbejde NEXT 2017 

Indsats 1  

Initiativ: Et samlet praktikcenter på NEXT kombineret med decentralt placerede SKP afdelinger med 

professionelle tværgående samarbejdsformer, som understøtter et samlet Praktikcenter og det 
praktikopsøgende arbejde 

 

Aktiviteter:  

 
Løbende evaluering af de indsatser, der 
udføres i det praktikplads opsøgende 

arbejde, med deltagelse af 
virksomhedskonsulenter, SKP-

instruktører og faglærere 
 
Tæt samarbejde med uddannelsesledere 

og faglærere på grundforløb  
 

Professionel salgsdrevet organisation på 
NEXT  

 

Output:  

 
En samlet styringsmodel på NEXT, som 
afspejles i ”one point of contact” strategi 

for skolens SKP lærlinge og virksomheder 
 

En styringsmodel, som understøttes af 
effektiviserede processer og procedurer 
for håndtering af aktivitet, administration 

, pædagogisk håndtering samt 
servicering af virksomheder/ /mestre  

Effekter: 

 
Effektiv skoledrift  
 

Øge antallet af kontakter til 
virksomhederne - mindst 4.000 

virksomhedsbesøg eller 
kontakter i 2017  
 

Flere uddannelsesaftaler- mindst 
38,8% af grundforløbseleverne 

skal opnå uddannelsesaftale 
efter endt grundforløb i 2017     

 
Øge virksomhedernes tilfredshed 
med NEXT – Virksomheds 

tilfredshedsscore på mindst 82 i 
2017  

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Kørt af bruger: i:0e.t|idp|dvh_publicuser@gimle.local 
Kørselsdato: 17-01-2017 

 

 

Side 31 af 41 
 

 

    
     

Indsats 2  

Initiativ: Med afsæt i trepartsaftalen udvikles det praktikpladsopsøgende arbejde, så det understøtter de elementer 
aftalen indeholder  
 

Aktiviteter:  
 

Øget rådgivning som giver 
virksomhederne indsigt i begrebet 

”fordelsuddannelse” og hvilke 
bonusordninger, som virksomhederne 
kan få del i og samtidigt, hvilken ”straf” 

virksomhederne kan få (AUB-bidragets 
størrelse) såfremt, at de virksomhederne 

ikke ansætter elever/lærlinge 
 
Klarlægge, hvordan NEXT skal praktisere 

og rådgive virksomhederne inden for de 
brancher, som har dimensionerede 

uddannelser  
 
 

 

Output:  
 

Virksomheder, som kan ansætte 
elever/lærlinge inden for 

fordelsuddannelserne, ansætter 
elever/lærlinge og opnår bonus. 
 

Praktikcentret har udviklet en 
rådgivningspraksis og virksomhederne 

med kvotebelagte uddannelser påtager 
sig opgaven med at indgå 
uddannelsesaftaler før GF2   

 
NEXT følger tæt GF1 eleverne og deres 

uddannelsesvalg og kan koble / hjælpe 
med at matche GF1 elev og virksomhed. 

Effekter: 
 

Øge antallet af kontakter til 
virksomhederne -  mindst 4.000 

virksomhedsbesøg eller kontakter i 2017 
 
Flere uddannelsesaftaler - mindst 38,8% 

af grundforløbseleverne skal opnå 
uddannelsesaftale efter endt grundforløb 

i 2017     
  
 

Øge virksomhedernes tilfredshed med 
NEXT (VTU) - Virksomheds 

tilfredshedsscore på mindst 82 i 2017 
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Indsats 3  

Initiativ: Øge Andelen af grundforløbselever, som erhverver uddannelsesaftale indenfor 3. mdr. efter endt 
grundforløb  

Aktiviteter:  
 
Styrkelse af elevernes egen søgeproces  

 
Styrkelse af konsulenternes rolle på 

skoleafdelingerne  
 
Styrkelse af faglærernes rolle, som aktør 

på elevernes søgeproces  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Output:  
 
Eleverne har opnået færdigheder i 

praktikpladssøgning og er aktivt søgende 
allerede under grundforløbet. 

 
Konsulenterne og faglærerne støtter op 
rundt om grundforløbseleven og 

samarbejder aktivt om at få eleverne 
klædt på til arbejdsmarkedet.   

 
Klare rammer for krav til faglærere om 
indhold i undervisningen, som 

understøtter elevernes søgeproces  
 

Afstemte forventninger til konsulenternes 
rolle på afdelingerne  
 

Klare funktionsbeskrivelser og rammer 
for de forskellige aktøres rolle i 

organisationen 
  

Effekter: 
 
Andelen af grundforløbselever, som 

erhverver uddannelsesaftale inden 3. 
mdr. efter endt grundforløb skal øges fra 

34,9% i 2015 til 38,8% i 2017 i 
gennemsnit på NEXT, hvilket er på 
niveau med landsgennemsnittet for 

2015.  
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Indsats 4  

Initiativ: Globalt udsyn – Flere SKP lærlinge skal tage en del at deres uddannelse i udlandet 

 

Aktiviteter:  

 
Udvide eksisterende netværk i udlandet  

 
Anvende ERASMUS som VFU med PIO for 
øje 

  
Opsøge nye læresteder i udlandet (AUB 

midler til elevers jobsøgning i udlandet)  
 
 

Output:  

 
NEXT har øget sit globale netværk og 

systematiseret informationsarbejdet over 
for eleverne.  
 

Alle elever i Praktikcentret bliver tidligt i 
deres uddannelsesforløb præsenteret for 

mulighederne og kvaliteterne ved et 
udlandsophold 
 

 

Effekter: 

 
Øge PIU aktivitet og brug af ERASMUS 

programmet 
 
Flere lærlinge i PIU i 2017  

2015: 47 PIU aftaler på NEXT  
2016: 44 – 50 PIU (ikke endeligt opgjort 

d.d. 44)  
2017: MÅL 60 PIO aftaler på NEXT - 
Uddannelse København 
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Indsats 5  

Initiativ: Flere praktikpladser gennem strategiske partnerskaber (Projekt Region Hovedstaden og 4 

erhvervsskoler)  
 

Aktiviteter:  
 

Treårigt udviklingsprojekt med de øvrige 
erhvervsskoler i Region Hovedstaden om 
strategiske partnerskaber med de største 

virksomheder i regionen.  
 

Gennemføre et udviklingsprojekt og 
udvikle og implementere en strategisk 
partnerskabsmodel  

 
Samarbejdsprojekt med 4 centrale 

erhvervsskoler (TEC, KNORD, ESNORD, 
NEXT) i Region Hovedstaden med sigte 

på at skabe flere praktikpladser 
 
I forbindelse med regionens 

rundbordsaftale og strategi for flere og 
dygtigere faglærte ”Faglært til vækst” 

adresserer dette projekt det tredje spor: 
”Bedre match mellem lærlinge og 
virksomheder”  

 
 

Output:  
 

360 graders screeningsmodel, vis formål 
er at fremvise virksomhedernes 
uddannelsespotentiale inden for industri, 

handel, kontor og bygge-og anlæg 
 

Kompetenceudviklingsplan for 
virksomheds-konsulenterne 
 

Opnå tæt relation med HR og det 
strategiske niveau i de store 

virksomheder og positivt fremme deres 
uddannelsespolitik (ufaglært til faglært 

via EUD og AMU)  
 
 

Professionalisering af det 
praktikpladsopsøgende arbejde, hvor fire 

centrale erhvervsskoler i Regionen vil 
udvikle en ny model og metoder til at 
arbejde systematisk med koordinering og 

gennemførelse af det 
praktikpladsopsøgende arbejde 

Effekter: 
 

Mål: Samlet vækst i antallet af 
lærepladser i regionen. 
  

MÅL: Indgåede aftaler stiger med 5% 
frem mod 2020 på NEXT  

 
 
MÅL: 50 strategiske partnerskaber, som 

øger disse virksomheders andel af 

elever/lærlinge med X procent (skal mål 

fastsættes i projektansøgningen februar 

2017)  
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Indsats 6  

Initiativ: Flere praktikpladser gennem 8 kommunale partnerskabsaftaler herunder Dansk Byggeri, Dansk Industri 

og Dansk Erhverv  

Aktiviteter:  

 
Servicere de 8 partnerskabskommuner 

med CV - profiler på G2 lærlinge og SKP 
lærlinge i samarbejde med arbejdsgiver 
organisationerne  

 
Samarbejde med de 8 kommuner i 

forhold til samarbejdsaftalerne, herunder 
lærepladser, overgang fra folkeskole til 
erhvervsskole og sikre ledige svende 

beskæftigelse  
 

 
Styrke organisationernes arbejde med 

markedsføring af grundforløbselever som 
mangler en praktikplads (Dansk Byggeri 
udsender breve til 

medlemsvirksomhederne med profil på 
de elever som mangler praktikplads efter 

grundforløbet) 

Output:  

 
Kortlægning af større virksomheder med 

behov for faglærte i hovedstadsregionen  
 
Kortlægning af synergien fra ”Best 

practice” på partnerskaber på projektet 
større byggerier på Sjælland  

 
Lærlinge pakke – redskabspakke til alle 
konsulenter  

 
Screeningsmodel  

 
Profil af en partnerskabskonsulent  

Effekter: 

 
Andelen af grundforløbselever, som 

erhverver uddannelsesaftale inden 3. 
mdr. efter endt grundforløb skal øges fra 
34,5% i 2015 til 38,8% i 2017  
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Indsats 7  

Initiativ: Særligt fokus på praktikpladser inden for de fag, som har en høj ”liggetid” i Skolepraktik (Procesoperatør, 
Industritekniker, møbelsnedker, ejendomsservicetekniker, beklædningshåndværker)   
 

Aktiviteter:  
 

Samlet indsats med Region 
Hovedstadens praktikpladsenhed for at 

skabe møder i virksomheder med 
potentielle praktikpladser 
 

Møderne etableres i både godkendte og 
ikke godkendte virksomheder  

 
 

Output:  
 

Inden for disse uddannelser falder det 
gennemsnitlige antal dage en elev er i 

SKP.  
 
Tæt opfølgning på elevens læring af 

praktikmålene  
 

Virksomhederne er orienteret om 
aftaleformer og praktikmål   
 

Effekter: 
 

Gennemsnitlig antal dage en 
skolepraktikelev på NEXT er i 

skolepraktik skal falde fra 175 dage i 
2015 og max være 160 i 2017   
 

 
 

 

 

Indsats 8  

Initiativ: Hvad med EUX? Særlig indsatsområde?  
 

Aktiviteter:  
 

Udarbejde en kampagne, som har til 
formål at skabe større kendskab til EUX 
uddannelsen 

 
 

Output:  
 

Virksomhederne vælger ikke længere 
EUD pr. automatik med tager aktivt et 
valg mellem en EUX- eller EUD lærlinge 

 
Bredere accept af EUX-uddannelsen i 

virksomhederne 
 

Effekter: 
 

Andelen af EUX lærlinge med 
praktikplads stiger med 5% i 2017. 
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Indsats 9  

Initiativ: Praktikpladser på større byggerier i Region Sjælland og Region Hovedstaden  
 

Aktiviteter:  
 
Elever i praktik på store byggerier på 

Sjælland og Hovedstaden  
 

Koordinering af praktikpladser i 
forbindelse med alle store byggeprojekter 
på Sjælland i 2015-2018, herunder 

samarbejde mellem bygherrer, 
virksomheder og erhvervsskoler  

 
 
 

 

Output:  
 
Hurtig, professionel og proaktiv 

servicering af entreprenører inden og 
under anlægs fasen 

 
Sikre, at SKP elever smidigt kan indgå i 
arbejdsstyrken på byggerierne  

 
Organisere én indgang mellem 

byggerierne og skolerne   
 
Strategier for rekruttering af nye 

elevgrupper 
 

Etablering af et koordineret samarbejde 
erhvervsskolerne imellem  
 

Effekter: 
 
Oprettelse af minimum nye 300 

praktikpladser i Region Sjælland og 
Region Hovedstaden  
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Indsats 10  

Initiativ: Evalueringskultur, opfølgning på praktikmål og progression i lærlingenes uddannelsesforløb (herunder 
sammenhæng og progression i brugen af del- og kortaftaler)  
 

Aktiviteter:  
 

Skærpet opfølgning i brug af del- og 
korte aftaler  

 
Skærpet fokus på lærlingenes 
progression i praktikmål - sikre kvalitet 

af praktikken 
 

Måling af effekt af brugen af korte aftaler  

Output:  
 

System og procedure for opfølgning på 
progression (praktikmål) i de 

sammensatte uddannelsesforløb ved 
gentagen brug af korteaftaler   
 

Understøtte en større overgang fra 
korteaftaler til forlængelser af aftaler i 

samme virksomhed 
 
    

Effekter: 
 

50% af lærlingene forlænges i samme 
virksomhed efter endt kortaftale  
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Indsats 11  

Initiativ: Den maritime håndværker  
 

Aktiviteter:  
 
Gennemføre informationsmøder i 

relevante virksomheder  
 

Arrangere vejledningsarrangementer og 
virksomhedsbesøg for potentielle 
erhvervsskoleelever  

 
Samarbejde mellem G1 og G2 – 

Vindmølleprojekt  
 
Udvikling af hovedforløbet på 

industritekniker – Fremstilling af motorer 
og dele til industrien i det maritime 

område 
 

Output:  
 
Øge antallet af uddannelsesforløb med 

relevante virksomheder  
 

 
  
 

Effekter: 
 
Flere lærepladser på industriens 

uddannelser, herunder industritekniker, 
værktøjsmager, procesoperatør og 

Teknisk Design samt på EUX  
 
40 nye maritime uddannelsesforløb 

  
300 nyuddannede maritime håndværkere  

  
Oprettelse af 200 nye praktikpladser i 
maritime virksomheder 
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3. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag – mål og initiativer på NEXT i 2017   
 

I arbejdet med skolens pædagogiske og didaktiske grundlag i 2017 har NEXT, ligesom i 2016, et fortsat fokus på nedenstående 
indsatsområder:  

 
3.1 Et styrket teamsamarbejde (fortsættes fra 2016) 
At arbejde i pædagogiske team betyder, at lærere er sammen om at løfte de pædagogiske udfordringer, der naturligt opstår i og 

omkring en undervisningssituation. NEXT ønsker en teamkultur, hvor lærere (og ledere) løbende bruger hinanden som 
sparringspartnere omkring undervisningsproblemstillinger. Her er LP-møder et oplagt forum for deling af viden og et systematisk 

teamsamarbejde, hvor kolleger arbejder sammen 
omkring løsningen af konkrete problemstillinger. Resultatet af indsatsen vil skolen måle via medarbejdertilfredshedsundersøgelser 
(MTU) samt den årlige og de løbende elevtrivselsundersøgelser (ETU). 

 
3.2 Professionalisering af mødekulturen  

Arbejdet med LP-modellen lægger op til et systematisk arbejde med pædagogiske møder (LP-møder). En række erfaringer viser, 
at professionel mødeledelse er afgørende for at sikre fremdrift i LP-arbejdet. De teams der har succes i arbejdet med LP-modellen, 
er også de teams der har en professionel mødeleder til at guide mødet ”helt i mål”. ”Helt i mål” betyder, at en problemstilling 

omkring en undervisningssituation bliver løst tilfredsstillende for alle parter med særligt fokus på elevernes læring.  
Uddannelseslederne deltager efterfølgende i udvalgte LP-møder i eget ansvarsområde og følger op på resultatet af indsatsen. 

 
3.3 Evaluering – fra resultat til pædagogisk praksis 

For at sikre et systematisk opfølgningsarbejde og bedre resultater på de gennemførte evalueringer (fx ETU og ESEV mv.) skal LP-
møderne være et at de fora, hvor lærerne, på mikro-niveau har mulighed for at arbejde koncentreret med 
evalueringsresultaterne. Denne indsats skal ses i sammenhæng med, at de enkelte uddannelsesledere- og chefer fortsat skal 

arbejde med en aktiv stillingtagen til afdelingens evalueringsresultater og de heraf følgende indsatsområder. Denne indsats vil 
bevirke, at der fremover arbejdes mere aktivt med resultaterne på både et mikro-niveau (lærer/team), meso-niveau 

(uddannelsesniveau) og på et makro-niveau (leder/chef/organisationsniveau). 
 

3.4 Undervisningsdifferentiering  

I 2016 har tre afdelinger arbejdet målrettet med at samle erfaringer omkring undervisningsdifferentieringen. De tre afdelinger har 

fået bistand fra undervisningsministeriets læringskonsulenter. I foråret 2017 vil erfaringerne blive delt med resten af 

organisationen gennem blandt andet fyraftensmøder, hvor lærere og ledere fortæller om deres erfaringer og konkrete resultater. 

Alle erfaringer og materiale opsamles i en let omsættelig brochure omhandlende undervisningsdifferentiering på NEXT. Målet er, at 

udbrede kendskab til konkret praksis omkring planlægning og gennemførelse af differentieret undervisning. Implementering af 
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LMS-systemet itslearning (learning management system) på NEXT i 2017 betyder, at undervisningsdifferentiering i løbet af 2017 

også kan understøttes digitalt.  

Der ud over vil en målrettet efteruddannelsesindsats af skolens undervisere på hhv. Diplom i erhvervspædagogik (DEP) og 

reformmodul (jf. eud-reform 2015) sikre generelt styrkede pædagogiske og didaktiske kompetencer – herunder også ift. 

undervisningsdifferentiering og brug af digitale undervisningsmaterialer og -metoder.  


