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Indsatsområder 
(Basisramme) 

Aktiviteter/Indikatorer Effekt/Resultat Opgørelse Samlet Udmøntning 

1. Kultur 
 
15% 

Styrkelse af ledelse og 
ledelseskultur - aktiviteter 

 Kompetence: Internt 
udviklingsprogram med 
fælles afsæt i 
ledelsesgrundlagets 
ledelsesdimensioner 
o Forretningsledelse 
o Procesledelse 
o Teamledelse 
o Pædagogisk ledelse 

og ledelsesværdierne 
ordentlighed, faglighed, mod og 
passion. 
 

 Samarbejde: Fysiske 
ledelsesfælleskaber og 
storrumskontorer for ledere. 

 
Styrkelse af medarbejder- og én 
skolekultur – aktiviteter 

 Bedre studie- og 
læringsmiljøer på NEXT. 

 Nyt corporate NEXT-
website. 

 Nye lærerværelser. 

 Nyt program/koncept, 
fælles 
medarbejderintroduktion. 

 Styrket samarbejdskultur 
gennem samlokalisering. 

 

Effekt: Øget ledelseskvalitet og -
produktivitet 

 Ledelses- og 
medarbejderevaluering – 
begge tonet mod samarbejde, 
ledelse og én skole – viser 
forbedring. Baseline foretages 
primo 2018 og følges op 
august og december 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effekt: Styrket samarbejdskultur og 
medarbejderproduktivitet 

 Medarbejderevaluering – tonet 
mod samarbejde, trivsel og én 
skole – viser forbedring. 
Baseline foretages primo 2018 
og følges op august og 
december 2018. 

Første del af lederprojekt 
LIP gennemført. 
Baseline opgøres efter 
indsatser i MTU 2017. 
 
70% 
 
 
Storrumskontorer etableret 
på f.eks. Nørrebro og 
Emdrup. 
 
90% 
 
 
 
 
 
Corporate Website 
gennemført. 
Lærerværelser 
etableret/renoveret på 
Nørrebro og Sydkysten. 
Nyt koncept for 
medarbejderintroduktion 
udarbejdet. 
1. del af samlokalisering 
gennemført på Nørrebro. 
  
90% 

83% 12,45% 



2. Digitalisering 
 
25% 

Generelt 
Indsatser og initiativer i 
digitaliseringsplanen 
(NEXT>DIGITAL 2020) for 2018 – 
med fokus på: 
 

 Infrastruktur og IT-drift. 

 Læring og undervisning. 

 Service og administration. 

 Fællesskaber og 
relationer. 

 Digitale kompetencer. 
 
ESIS 
Handlingsplan for den vedtagne 
Digitaliseringsstrategi udarbejdet 
herunder indtræden i It- 
fællesskabet ESIS. 
  
 

Resultat: Gennemførte tiltag i 
digitaliseringsplanen NEXT>DIGITAL 

 Generelt Digitaliseringsplanen 
for 2018 for det pædagogiske 
og administrative område er 
gennemført (indsatsmål). 

 
 
 
 
 
 
 
Effekt: Øget produktivitet hos eud- 
og amu-undervisere 

 Brugen af/aktiviteten på LMS 
(ItsLearning) for eud- og amu-
lærere er steget med 50% i 
2018 sammenlignet med 2017 
– målt på antal logins og aktive 
brugere (effektmål). 

NEXT er indtrådt i ESIS. 
NEXT er med i udviklingen 
af et nyt studieadministrativt 
system. 
Handlingsplanen for 
digitalisering er udmøntet i 
konkrete handlinger frem til 
2020. 
Fortsat konkret udbygning 
af infrastruktur. 
 
80% 
 
Stigning i aktive brugere 
målt oktober: 56% og 
stigning i logins 60%. 
 
100% 

90% 22,5% 

3. Partnerskaber 
 
25% 

Gymnasie: 
Samarbejde med virksomheder 
og videregående 
uddannelsesinstitutioner. 
 
Eud: 
Fokus på processer i forhold til 
praktikpladser. 

Effekt: Øget virksomhedssamarbejde 
og samarbejde med videregående 
uddannelsesinstitutioner: 

 Samarbejde med mindst fem 
virksomheder og 
videreuddannelsesinstitutioner. 

 
Effekt: Øget praktikpladssamarbejde: 

 Praktikpladsantallet øges i 
2018 med 5%. 

Se pkt. 3 dokumentation. 
 
 
100% 
 
 
 
10% stigning fra 1468 i 
oktober 2017 til 1618 aftaler 
ved udgangen af september 
2018. 
 
100% 
 
 
 
 
 

100% 25% 



Indsatsområder 
(Basisramme) 

Aktiviteter/Indikatorer Effekt/Resultat Opgørelse Samlet Udmøntning 

4. Elevtilgang 
 
25% 

NEXT Karriere gennemfører en 
struktureret karrierevejlednings- 
og rekrutteringsindsats herunder 
målrettet mod nye elevgrupper – 
herunder mulighederne for 
gymnasieelever i forhold til EUD 
og vejledning af afviste elever til 
andre og/eller beslægtede 
uddannelser på NEXT. 

Effekt: Øget elevoptag: 

 GF 1 optaget i august 2018 
øges med 5%. 

 Andelen af elever med 
studentereksamen øges på GF 
2 med 5%. 

 Andelen af gymnasielever som 
starter i 1. g august 2018 øges 
med 5%. 

Se dokumentation pkt. 4. 
 
GF 1 øget med 10% 
100%. 
 
Andel med 
studentereksamen – disse 
data er ikke tilgængelige 
mere. 
 
Gymnasie 1. g øget med 
4,2%. 
 
80% 
 

90% 22,5% 

5. Videncenter 
 
10% 

Aktiviteterne i videncentrene skal 
afspejle ambitionen og være 
kendetegnet ved værdiskabelse 
for skolen, skolepartnere og 
eksterne samarbejdspartnere. 
 
Desuden skal NEXT stille sig selv 
til rådighed som en ambitiøs og 
attraktiv partner i de videncentre, 
som NEXT er medansøger af: 
 

 ”Videncenter for 
Automation & 
robotteknologi”. 

 ”Videncenter for Digital 
handel". 

 
- og tilsvarende som aktiv 
samarbejdsskole, der hvor NEXT i 
ansøgninger har givet tilsagn om 
dette, og hvor aktiviteterne er 
relevante for NEXT. 
 

Resultat: Styrket kendskab til 
involverede uddannelser (tømrer, 
snedker, murer, værktøjsmager 
m.fl.) 

 Evalueringsindsats og 
statusrapporteringer – med 
inddragelse af ledere, elever 
og medarbejdere på NEXT, 
samarbejdsskoler og 
samarbejdspartnere. 
 

Resultat: Positive evalueringer på 
aktiviteter 

 Effektmålinger og evalueringer 
på de enkelte målsatte 
aktiviteter. 

Se dokumentation pkt. 5. 
 
 
90% 
 
 
 
 

90% 9% 



6. Undervisning 
 (Ekstra Ramme) 

6.a. Gennemførelsesaktiviteter 
på eud.  
 
 
 
 
 
6.b. Gennemførelsesaktiviteter  
på Gymnasierne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.c. Fortsat udvikling af de nye 
arbejdsformer som sikrer mere 
elev/lærertid herunder værktøjer 
til at effektivisere lærernes 
arbejdstid. 

6 a. Effekt: Øget gennemførsel på 
eud 

 Gennemførelse på eud januar 
optag forbedret med 2% point 
– baseline 70%. 

 
 
6.b. Effekt: Øget gennemførsel på 
GYM 

 Mindst 85% af 1. g eleverne 
registreret efter grundforløbet 
pr. 1. november 2017 går pr. 
30. juni 2018 på NEXT. 

 
 
 
 
6.c Effekt: Øget produktivitet på 
EUD/GYM: 

 Lærerne på eud anvender 
mindst 40% af deres arbejdstid 
på samvær med eleverne. 
Baseline 2017 35%. 

 Lærerne på Gymnasiet 
anvender mindst 37% af deres 
arbejdstid på samvær med 
eleverne. Baseline 2017 33%. 

 
 
 
 
 
 

Se dokumentation pkt. 6 a 
og b. 
 
Effekt :Status quo – 70% 
75%. 
 
 
6.b 94%. 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
6.c se dokumentation 6.c. 
 
Eud: 35% i ren lektionstid 
hertil kommer øvrige 
aktiviteter som lejrture og 
lektiehjælp. 
 
Gym: Ren lektionstid er 
opgjort til 25% hertil 
kommer eksamenstid og 
studieture. 
Samlet 30%. 
 
75%  

 83% 

Samlet Basisramme 91,45%  

Samlet Ekstraramme 83,00%  

 
 
 


