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EFTERUDDANNELSESSTRATEGI 2020 

Delstrategi 6 – Fleksible voksen- og efteruddannelser 

NEXT skal gennem en aktiv vækststrategi og afsøgende indsats skabe sig en 
konkurrencedygtig, førende og fremtrædende position på efteruddannelses- og 
kursusområdet (amu, idv m.fl.) ved bl.a. gennem en proaktiv, fremsynet og op-
søgende indsats at sikre et attraktiv, fleksibelt og efterspurgt efteruddannelses- 
og kursusudbud for såvel private som offentlige virksomheder – i rammen af 
både almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser samt indtægts-
dækket kursusvirksomhed. Med en tæt kobling til skolens erhvervsuddannelser, 
skal der skabes stærke og synlige faglige miljøer, hvor synergi mellem tekniske 
og merkantile uddannelser udnyttes i efteruddannelsesudbud og -udvikling. 

 

Vi skaber værdi for vores kunder og samarbejdspartnere gennem vores 
faglighed og kvalitet i vores udbud af almen og erhvervsrettet efteruddan-
nelse samt indtægtsdækket virksomhed. 

• Vi har stærke faglige miljøer hvor uddannelser og efteruddannelse koor-
dinerer og benytter faciliteter og øvrige ressourcer. 

• Vi arbejder med fleksible udbudsformer hvor vi udnytter mulighederne for 
tilpasning af indhold, tid, sted, undervisere og digitale tilrettelæggelses-
former.   

• Vi arbejder med kombinationen af tilskudsberettigede aktiviteter og IDV 
for at give vores kunder attraktive efteruddannelsesmuligheder. 

Vi er en samlet, effektiv og omstillingsparat uddannelsesinstitution, med 
høje ambitioner og mål for vores efteruddannelse.  

• Vi udnytter synergi mellem brancher i vores udbud og opsøgende ar-
bejde. 

• Vi øger aktiviteten på efteruddannelses og indtægtsdækket virksomhed 
samlet og for de enkelte områder. 

• Vi har tilstrækkelig kapacitet til at kunne reagere på nye muligheder når 
behov opstår. 
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Vi deltager proaktivt i fremtidig udvikling af uddannelser og efteruddan-
nelse. 

• Vi bidrager til at påvirke udviklingen på efteruddannelsesområdet. 

• Vi er i dialog med lokale uddannelsesudvalg, brancher og interesseorga-
nisationer for at være på forkant med forventede fremtidige behov. 

• Vi har indgået partnerskab med uddannelsesinstitutioner der kan sup-
plere vores udbud og understøtte et geografisk bredere udbud. 

Vi er aktivt opsøgende i vores ambition om at nå målene. 

• Der er en koordineret, prioriteret opsøgende indsats i forhold til virksom-
heder og kursister. 

• Vi sætter årlige mål for aktiviteter og udvikling. 

Vi arbejder ud fra klart definerede kvalitetskoncepter.  

• Vi anvender evaluering af undervisningen aktivt i den fremtidige udvikling 
af undervisningen. 

• Vi gennemfører systematisk kvalitetskontrol/audit af undervisning jf. kva-
litetskonceptet. 

 


	Efteruddannelsesstrategi 2020

