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Indsatsområder 
(Basisramme) 

Målsætning Aktiviteter/indikatorer Opfølgning Effekt/Resultat Vægt 

1. Kultur og 
organisation 
 

NEXT skal være 
kendetegnet ved en 
professionel og 
dedikeret ledelses-, 
medarbejder- og 
organisationskultur, 
hvor der med fokus 
på opgaven arbejdes 
værdibaseret ift. 
samarbejde og at 
styrke og udvikle 
skolens uddannelser 
og kerneydelsen. 
 

1.1  
Styrkelse, ledelse og 
ledelseskultur - aktiviteter 
 
Implementering af tydelig 
governancestruktur fra den 
strategiske ledelse til resten af 
organisationen. 
 
Udarbejdelse af branche, 
gymnasiestrategier.  
 
Ny stabsorganisering 
implementeret. 
 
1.2  
Styrkelse af medarbejder- og én 
skolekultur – aktiviteter 
 
Systematisk arbejde med MTU 
2019 – herunder klare 
handlingsplaner. 
 
1.3 
Virksomhedssamarbejde 
Udvikling af serviceringsprocesser 
i forhold til virksomhederne. 

Juni 2019 
Dec. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aug. 2019 
Dec. 2019 
 
 
 
 
 
 
Dec. 2019 

1.1  
Branche og gymnasiestrategier godkendt af 
bestyrelsen i 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
Handlingsplaner for alle områder færdiggjort. 
Sygefravær reduceret med 5% fra 2018 til 2019. 
Tallet for den samlede arbejdsglæde i MTU 2019 
viser fremgang i forhold til MTU 2017. 
 
 
1.3. 
VTU 2019 udviser en forbedring i forhold til 2018. 
 

25% 
 



2. Digitalisering 
 

NEXT ønsker 
gennem digitalisering 
at effektivisere og 
kvalitetsudvikle såvel 
pædagogiske som 
administrative 
processer. 

2.1 
Klargøring og analyse i forhold til 
nyt studieadministrativt system 
som afløser for EASY. 
 
 
2.2 
Gennemførelse af initiativer til 
digitaliseringsprocesser på alle 
uddannelsesområder – herunder 
optimere digitalisering af bøger på 
gymnasieområdet. 

Aug. 2019 
 
 
 
 
 
 
Dec. 2019 

2.1 
NEXT har valgt og underskrevet kontrakt med ny 
leverandør i henhold til krav fra ministeriet. 
 
 
 
2.2 
Dokumentation af mindst 3 nye undervisningsforløb 
med brug af nye digitaliseringsværktøjer.   

25% 

3. Undervisning 
 
 

NEXT følger løbende 
op på 
målsætningerne for 
henholdsvis 
erhvervsuddannel-
ses- og gymnasie-
reformen. 
 
NEXT vil være forrest 
i forhold til 
implementering af de 
nye tiltag på 
erhvervsuddannel-
sesområdet. 

3.1 
I 2019 fokus på implementering af 
den nye struktur på EUX. 
 
3.2 
Gymnasierne skal have fokus på 
løfteevne. 
 
 
3.3 
Udvikling og implementering af 
udvalgte emner fra de nye tiltag på 
EUD. 
 
3.4  
Studiemiljø m.m. 
Udvikling af elevaktiviteter. 

Aug. 2019 
 
 
 
Dec. 2019 
 
 
 
 
Aug. 2019 
Dec. 2019 
 
 
 
Dec. 2019 

3.1 
EUX optag august øget med 5%. 
 
 
3.2 
Ingen NEXT gymnasier med negativ løfteevne i 2019. 
 
 
 
3.3 
NEXT har iværksat mindst 2 af de nye initiativer. 
 
 
 
3.4  
ETU 2019 udviser en forbedring i forhold til 2018. 

25% 

4. Elevtilgang NEXT ønsker 
generelt at øge 
elevtilgangen på 
henholdsvis skolens 
erhvervsuddannelser 
og gymnasier. 

4.1 
NEXT Rekruttering gennemfører 
en struktureret 
karrierevejlednings- og 
rekrutteringsindsats målrettet mod 
nye elevgrupper – herunder 
mulighederne for gymnasieelever i 
forhold til EUD.  

Aug. 2019 
 

4.1 
GF 2 optaget i august 2019 holdes på niveau med det 
budgetterede i 2019.  
 
Andelen af gymnasielever som starter i 1. g august 
2019 fastholdes på niveau med 2018 trods nye 
stramme adgangskrav. 

25% 



5. Undervisning 
  (Ekstra Ramme) 

5.1.  
NEXT øger andelen 
af elever som 
gennemfører 
grundforløbet på 
erhvervsuddannel-
serne. 
 
5.2. NEXT øger 
andelen af elever, 
som gennemfører en 
gymnasieuddannelse. 
 
5.3. Lærerne bruger 
en større del af deres 
arbejdstid i 
gennemsnit på 
lektionsarbejde og 
andet samvær med 
eleverne. 

5.1 
Gennemførelsesaktiviteter på 
EUD.  
 
5.2 
Overgangsaktiviteter. 
 
 
 
5.3 
Gennemførelsesaktiviteter på 
gymnasierne. 
 
 
5.4 
Fortsat udvikling af de nye 
arbejdsformer som sikrer mere 
elev/lærertid herunder værktøjer til 
at effektivisere lærernes 
arbejdstid. 

Aug. 2019 
 
 
 
Dec. 2019 
 
 
 
 
Aug. 2019 
 
 
 
 
Dec. 2019 

5.1.  
Øget gennemførsel på EUD: 
Gennemførelse på EUD GF 2 januar optag forbedret 
med 2% point i forhold til 2018. 
 
5.2 
Antallet af indgåede aftaler på NEXT øges med 5%. 
 
53.  
Øget gennemførsel på GYM: 
Mindst 85% af 1. g eleverne registreret efter 
grundforløbet pr. 1. november 2018 går pr. 30/6 2019 
på NEXT. 
 
5.4 
Øget produktivitet på EUD/GYM: 
Lærerne på EUD anvender mindst 37% af deres 
arbejdstid på samvær med eleverne.  
Lærerne på gymnasiet anvender mindst 35% af deres 
arbejdstid på samvær med eleverne. 

100% 

 
 


