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1.Indledning og resumé  
I handlingsplan for øget gennemførelse for NEXT 2019 analyseres skolen bidrag til realisering af de fire overordnede mål i 

erhvervsuddannelsesreformen fra 2015: 

 Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse 

 Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse 

 Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 

 Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 

Herudover søger handlingsplanen at belyse krav og forventninger til skolens praktikpladsopsøgende indsats og fortsatte udvikling af skolens fælles 

pædagogiske og didaktiske grundlag.  

Analysen er samtidig afsæt for oplysning om skolens konkrete mål for en fortsat indsats i 2019 og hviler grundlæggende på følgende indikatorer og 

målbare resultater:  

 

1) Elevsøgningen direkte fra Folkeskolen til erhvervsuddannelserne er steget forsigtigt i overensstemmelse med målet herfra i sidste års 

handlingsplan. NEXT har en mindre vækst i 2019 som mål i handlingsplanen. 

 

 

2) Elevfrafaldet i erhvervsuddannelsernes grundforløb er faldet signifikant i perioden 2013-2016 – både på NEXT og på erhvervsskolerne på 

landsplan. På NEXT benchmarkes på frafaldet på de andre store erhvervsskoler i særligt storbyerne. NEXT har en yderligere reduktion i 

elevfrafaldet i 2019 som mål i handlingsplanen.  

 

 

3) På NEXT vælger færre elever talentspor og fag på ekspertniveau end på landets øvrige erhvervsskoler. Tilgangen til eux følger 

landsplansgennemsnittet (tal fra første halvår 2018 forventes ikke at være retvisende for hele 2018). Skolen har som mål at øge elevandelen, 

som vælger eux, ekspertniveau og talentspor i 2019.   

 

 

4) Beskæftigelsesfrekvensen for unge med en erhvervsuddannelse på NEXT er forsigtigt stigende, men ligger fortsat under landsgennemsnittet.   
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5) Elevtrivslen (ETU) i erhvervsuddannelserne på NEXT er på niveau med landets øvrige store erhvervsskoler og tæt på landsgennemsnittet – 

skolen ønsker som minimum at komme på niveau med landsgennemsnittet. NEXT har derfor som mål, at øge trivslen, og har særligt fokus på 

dette i 2019 og frem – elevtrivslen fungerer som dette års særlige tema i handlingsplanen for øget gennemførelse 2019. 

 

 

6) Virksomhedstilfredsheden (VTU) blandt skolens virksomhedspartnere er er på niveau med landets øvrige fem store erhvervsskoler og relativt 

tæt på landsgennemsnittet. Skolen har som mål, at øge VTU i 2019 med fokus på virksomhedernes oplevelser af samarbejdet med skolen.    

 

7) Skolen arbejder fortsat med at udvikle sit fælles pædagogiske og didaktiske grundlag og har læring og undervisning i et digitalt perspektiv, som 

et fortsat indsatsområde i 2019.   

 

 

2. Klare mål – resultater i 2018 og mål for 2019  
 

 

 

   

 

2.1: Elevrekruttering direkte fra folkeskolen - vurdering af resultater i 2018 og fastsættelse af mål for 2019  

 
Tabel 1: Antal elever som efter grundskolen søgte EUD på NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) som 1. prioritet 2016 – 2018  

og resultatmål for 2019. (Kilde: UVM, 2018)    

 

Institution 2016 2017 2018 2019 

Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger 

Antal 
ansøgninger, 
resultatmål 

NEXT UDDANNELSE 
KØBENHAVN 

666 660 683 700 
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NEXT havde i 2018 en fornuftig fremgang i rekrutteringen direkte fra folkeskolen, og nåede stort set sit mål for denne, som blev sat i sidste års  

handlingsplan. Sidste år sattes måltallet til 685, og med de 683 modtagne førsteprioritetsansøgninger, er dette opfyldt.  

NEXT vil fortsat arbejde på at øge tilgangen af unge som søger en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen, i tråd med EUD-reformen fra 2015. 

NEXT følger den mindre stigning der er på regionalt niveau, så vel som på landsplan, hvor der i 2018 igen er kommet lidt flere ansøgere direkte fra  

folkeskolen, efter en nedgang i 2017 (se tabel 2 nedenfor).  

Tabel 2: Antal elever, som direkte efter grundskolen søgte erhvervsuddannelserne i 2016-2018 på landsplan, regionsniveau og relevante  

erhvervsskoler i Hovedstadsregionen.  (Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus, januar 2019 – egen tilvirkning)   

 

  
Antal elevansøgninger 

2016 
Antal elevansøgninger 

2017 
Antal elevansøgninger 

2018 

Alle erhvervsskoler på landsplan 12.686 12.341 12.895 

Erhversskoler i Region Hovedstaden 2.582 2.418 2.521 

Erhvervsskolen Nordsjælland 327 296 313 

Hotel- og Restaurantskolen 143 126 124 

Knord 230 210 229 

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 666 660 683 

Niels Brock 195 176 238 

SOPU 228 194 186 

SOSU C 116 113 100 

TEC 520 491 525 

 

 

  

Med den positive udvikling anlægges også en forsigtig optimisme for næste års ansøgninger direkte fra folkeskolen, som sættes til 700 i 2019.  

Målfastsættelsen er begrundet i nedenstående indsatser: 

 

 

2.1.1: 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) Fortsat implementering af skolens nye vejledningsberedskab – fire ”Karrierekonsulenter” - fuldtidsansatte konsulenter, som i langt højere 
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grad end tidligere har fokus på offensivt at oplyse folkeskoleelever, deres forældre, lærere i folkeskolens udskolingsklasser og  

regionens UU-vejledere om karriereveje med afsæt i det brede spekter af erhvervsuddannelser på NEXT. ”One point of contact” for bl.a.  

vejlederne og øvrige interessenter i grundskolen samt jobcentrene.  

 

 

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

erhvervsuddannelserne i folkeskolen har NEXT oprettet et rollemodelkorps blandt egne elever bredt repræsenterende skolens uddannelser. 

Rollemodelkorpset trænes i kommunikation og præsentation og praktiserer ”ung til ung-vejledning” i tæt samarbejde med  

Karrierekonsulenterne.  

 

 

 

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 adresser – primært med fokus på fysiske rammer, så som skolens indretning og udseende i både 

 de sociale miljøer og undervisningslokalerne. Design skal bidrage positivt til elevernes oplevelser af fagidentitet, og sociale arrangementer,  

boldbure, bordtennis samt farver og stil skal skabe rammerne om ungefællesskaberne.  

 

 

5) Fortsat udvikling og vækst i skolens 10.klasseudbud – 10 % vækst i elevtallet i skolens 10.klasser frem mod 2020, 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) Professionalisering af markedsføringsindsats – Fortsat arbejde med ny og mindre teksttung hjemmeside, og mere attraktiv og effektiv 

orientering om skolens uddannelser. Kvalitetssikring af skolens informationsarrangementer. Initiativet skal sikre, at skolens åbent  

hus-arrangementer, introduktions- og brobygningsaktiviteter har en ensartet og systematisk sammenhængende struktur. 
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2.2: Frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb - vurdering af resultater 2012-2015 og fastsættelse af mål  

for 2019 
 

Tabel 3 nedenfor viser, at det signifikant er lykkedes at begrænse elevfrafaldet i erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden 2013-2016 – både 

 på NEXT og erhvervsskolerne på landsplan, men relativt mere på NEXT end på landsplan (se grøn fremhævning i tabellen). 

     

 

Tabel 3: Status 3 måneder efter gennemført grundforløb, for elever der er startet på NEXT det pågældende år sammenlignet med tilsvarende tal  

på landsplan – resultater 2013-2016 samt resultatmål for 2019 (Kilde: UVM, 2018).    

  

Institution Status 2013 2014 2015 2016 2019 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

NEXT 
UDDANNELSE 
KØBENHAVN 

I 
hovedforløb 

Uddannelsesaftale 25,1% 30,1% 25,1% 29,1% 26,4% 32,5% 28,0% 35,8% 28% 

Skolepraktik 9,0% 8,2% 7,8% 8,7% 13,1% 11,0% 13,4% 10,6% 12,5% 

Ikke i 
hovedforløb 

Frafald under 
grundforløbet 

33,3% 30,0% 33,4% 29,5% 30,6% 26,5% 29,4% 22,9% 28% 

Frafald efter 
grundforløbet 

29,3% 26,9% 29,3% 27,2% 27,7% 25,9% 24,4% 25,4% 23% 

Ingen aftale, men har 
haft 

1,7% 2,5% 2,2% 2,6% 2,0% 3,1% 2,9% 3,4% 1.9% 

Studiekompetencegivende 
forløb (eux) 

    0,2% 0,9% 0,1% 0,8% 1,0% 

Status ukendt 1,6% 2,4% 2,1% 2,8%  0,0% 1,8% 1,1% 1,1% 

 I alt 4.426 59.858 4.281 62.346 4.306 63.353 3.728 59.939 4.350 
 

 

 

    

 

 

 

I tabel fire nedenfor ses elevfrafaldet i grundforløbene på landsplan og NEXT fordelt på et repræsentativt udsnit af skolens 

erhvervsuddannelser. Generelt og med få undtagelser er elevfrafaldet i grundforløbene på NEXT efter seks måneder større i mange uddannelser 

end på landsplan.  Samme tendens ses tilsyneladende på de øvrige store erhvervsskoler TEC, SDE, AARHUS TECH og TECH COLLEGE, der 

alle i hele perioden kæmper med et større elevfrafald i grundforløbene sammenlignet med erhvervsskolerne på landsplan – se tabel 5 rød 

fremhævning. En særlig storbyeffekt hos de overvejende tekniske erhvervsskoler synes altså måske at være på spil i forklaringen på, at frafaldet 

i grundforløbene på bl.a. NEXT er større end landsplansgennemsnittet?  
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Tabel 4: Elevfrafald i procent i grundforløbene på erhvervsskolerne på landsplan samt NEXT opgjort i udvalgte uddannelser i 2017 - seks 

måneder efter start. (Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus, januar 2019 - egen tilvirkning)    

 

  Frafald NEXT Frafald landsplan 

Handelsuddannelse med specialer 26,70% 17,70% 

Industriteknikeruddannelsen 42,20% 26,10% 

Kontor, handel og forretningsservice 11,90% 10,10% 

Kontoruddannelse med specialer 27,90% 14,30% 

Kosmetiker 34,30% 29,80% 

Laboratorietandtekniker 19,40% 17,20% 

Mediegrafiker 18,50% 15,30% 

Murer 31,00% 23,20% 

Omsorg, sundhed og pædagogik 23,00% 14,60% 

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger 13,80% 18,00% 

Procesoperatør 22,70% 17,20% 

Sikkerhedsvagt 39,00% 21,50% 

Skiltetekniker 40,00% 30,10% 

Smedeuddannelsen 25,90% 20,00% 

Snedkeruddannelsen 23,30% 24,60% 

Tandklinikassistent 22,20% 25,80% 

Teater-, udstillings- og eventtekniker 10,30% 9,10% 

Teknisk designer 37,50% 24,90% 

Teknologi, byggeri og transport 12,40% 9,40% 

Træfagenes byggeuddannelse 29,20% 23,80% 

Beklædningshåndværker 10,00% 13,40% 

Web-integrator 27,30% 15,50% 

Boligmonteringsuddannelsen 21,40% 16,10% 

Bygningsmaler 66,70% 32,30% 

Detailhandelsuddannelse med specialer 27,70% 19,00% 

Ejendomsservicetekniker 19,40% 17,00% 

Elektriker 29,50% 24,10% 
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Eventkoordinatoruddannelsen 30,70% 33,70% 

Fotograf 12,50% 11,20% 

Frisør 11,10% 8,80% 
 

     

 

Tabel 5: Elevfrafald i procent i grundforløbene på erhvervsskolerne på landsplan samt NEXT og øvrige erhvervsskoler i bl.a.  

hovedstadsområdet 2015-2017 – målt seks måneder efter start i det pågældende år (Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus, januar 2019 - 

egen tilvirkning)      

 

  2015 2016 2017 

Landsplan 22,90% 19,70% 18,50% 

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 26,20% 23,80% 22,10% 

Hotel- og Restaurantskolen 29,40% 25,50% 24,40% 

Knord 15,20% 14,40% 7,40% 

Niels Brock 21,10% 18,10% 16,40% 

SOPU  17,90% 20,00% 16,00% 

SOSU C 21,80% 16,90% 19,80% 

Syddansk Erhvervsskole 25,20% 22,10% 20,50% 

TEC 29,50% 24,30% 24,10% 

TECHCOLLEGE 22,40% 20,20% 19,00% 

AARHUS TECH 24,60% 23,40% 20,10% 
 

    

 

    

 

  

 

Både på NEXT og på landsplan er der et relativt markant fald i elevfrafaldet i grundforløbene tre måneder efter start i 2016 sammenlignet med samme 

målinger i 2014 og 2015. I 2017 er frafaldet dog steget en anelse igen, mens landsgennemsnittet fortsat er faldet.  

En nærliggende forklaring på det historisk højere frafald er formentligt, at adgangsbegrænsningen, som satte ind i fuldt omfang i 2016 har afholdt de 

fagligt svageste elever fra optagelse og derved sænket frafaldet. For den antagelse taler, at volumen – antallet af elever på grundforløbene på NEXT -  

samtidig er faldet med ca. 28% fra 2015 til 2016! Samme udviklingstræk ses i tabellens oplysninger om frafald i overgangen mellem grund- og 

hovedforløb på henholdsvis NEXT og erhvervsskolerne på landsplan.  

NEXT har i 2017 markant sænket frafaldet blandt eleverne i overgangen mellem grund- og hovedforløb, og nærmer sig nu niveauet på landsplan. Dette 

er en vigtig og meget positiv udvikling for NEXT, som historisk har ligget over landsgennemsnittet, når det kommer til overgangsfrafaldet. Til gengæld 

har udviklingen af frafaldet i overgangen mellem grundforløb 1 og 2 været negativ for NEXT. I 2018 er dette frafald således steget med 4,6 

procentpoint i sammenligning med 2017. Det høje frafald mellem grundforløbene kan formegentlig skyldes at relativt mange af de udbudte 
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erhvervsuddannelser på NEXT er omfattet af den ministerielle dimensionering i adgangen til GF2, og hvor interessen blandt de som søger ind på GF1, 

langt overstiger adgangsmulighederne til GF2 på ønskeuddannelsen. Det er især indenfor GF1-indgangene Teknologi, byggeri og transport og Omsorg, 

sundhed og pædagogik at problemet er størst. Her er interessen blandt GF1-elever for uddannelser som fotograf, film- og TV-produktionsuddannelsen, 

mediegrafiker, frisør, kosmetiker og guldsmed generelt større end adgangsmulighederne til GF2 i de pågældende uddannelser. NEXT ønsker dog særligt 

gennem den styrkede vejledningsindsats at ændre på dette frafald.  

 

I tabel 6 nedenfor ses samme mønster, som ovenfor beskrevet - her målt som elevfrafaldet på NEXT og landsplan på henholdsvis grund- og 

hovedforløb, blot tre måneder efter start:      

Tabel 6: Status 3 måneder efter start på henholdsvis grund- og hovedforløb m.m. for elever på NEXT2014-2018 sammenlignet med tilsvarende tal på 

landsplan samt resultatmål for 2019 (Kilde: UVM, 2018) 

 

Institution Frafalds 
indikatorer 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Antal 
elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Antal 
elever 

Andel Andel, 
landsplan 

Resultatmål 

NEXT 
UDDANNELSE 
KØBENHAVN 

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

751 17,8% 15,9% 627 16,5% 15,0% 450 13,6% 12,5% 394 13,8% 12,1%    12,5 

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

93 6,7% 9,0% 91 6,9% 8,9% 108 7,4% 7,0% 94 7,0% 7,1%    7,0 

Frafald i 
overgang ml. 
grundforløbets 
1. og 2. del 

(ikke igang med 
GF2 1 måned 
efter 
gennemførelse 
af GF1) 

      87 15,6% 7,0% 130 22,2% 8,9% 147 26,8% 8,9% 20,0 

Frafald i 
overgang ml. 
grund- og 
hovedforløb 
(ikke i gang 
med 
hovedforløb 3 

1.364 51,6% 46,4% 1.321 51,0% 46,0% 1.134 43,2% 40,4% 778 37,9% 37,1%    37,0 
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måned efter 
gennemførelse 
af GF2) 

 

 

 
 

   

I tabel 7 nedenfor ses både det reelle frafald på NEXTs afdelinger, så vel som det forventede frafald på afdelingerne, når der er taget højde for 

elevgrundlaget, herunder elevernes grundskolekarakterer og socioøkonomiske baggrundsforhold. På nogle adresser klarer elevernes sig dårligere end 

forventet, mens de på andre adresser klarer sig bedre end forventet - der skal tages særligt højde for de afdelinger hvis resultat vurderes at være signifikant. 

På afdelingerne Sukkertoppen og Kastrup er frafaldet således signifikant højere end forventet – på disse afdelinger er dog ikke længere erhvervsuddannelser. 

Samme tendens gør sig gældende på afdelinger i Ishøj, Nørrebro og på Rentemestervej. På NEXTs afdelinger i Glostrup og Rødovre er til gengæld et lavere 

frafald end forventet, og viden om god praksis med elevgruppen skal deles med de øvrige afdelinger på NEXT.  

 

 

Tabel 7: Andelen af elever som forventes at frafalde uddannelse, når der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund. Eleverne følges fra start på 

deres erhvervsuddannelse og frem til en evt. uddannelsesaftale. Det eventuelle frafald (hvis eleven ikke opnår uddannelsesaftale), sker altså her fra start på 

grundforløbet frem til hovedforløbet.  (Kilde: UVM, 2018) 

 
 

Institution Afdeling 
Uddannelses-

gruppe 

2016 

Frafald 3 
mdr efter  
opnået 
kvalifikation 
- 
gennemsnit 

Socioøkonomisk 
reference 

Forskel (* 
= 
signifikant) 

NEXT 
UDDANNELSE 
KØBENHAVN 

NEXT - 
Københavns 
Mediegymnasium 
(147425) 

Gruppe: 
Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,43 0,43 0 

NEXT - 
Sukkertoppen 

Gymnasium 
(101495) 

Gruppe: 
Teknologi, 

byggeri og 
transport 

0,79 0,46 -0,33* 

NEXT - 
Sydkysten 
gymnasium 
(183403) 

Gruppe: Kontor, 
handel og 
forretningsservice 

0,61 0,60 -0,01 
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NEXT 
Uddannelse 
København, 
Ballerup 
(151406) 

Gruppe: Kontor, 
handel og 
forretningsservice 

0,61 0,59 -0,02 

Gruppe: 

Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,43 0,42 -0,01 

NEXT 
Uddannelse 
København, 
Emdrup 
(101587) 

Gruppe: 
Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,41 0,42 0,01 

NEXT 
Uddannelse 
København, 
Glostrup 
(165404) 

Gruppe: 
Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,33 0,41 0,08* 

NEXT 
Uddannelse 
København, 
Ishøj 
(280099) 

Gruppe: Kontor, 
handel og 
forretningsservice 

0,69 0,62 -0,07* 

Gruppe: Omsorg, 
sundhed og 
pædagogik 

0,51 0,47 -0,04* 

Gruppe: 
Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,37 0,44 0,07* 

NEXT 
Uddannelse 
København, 
Kastrup 
(185403) 

Gruppe: 
Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,92 0,38 -0,54* 

NEXT 
Uddannelse 
København, 
Nørrebro 
(101554) 

Gruppe: Omsorg, 
sundhed og 
pædagogik 

0,79 0,57 -0,22* 

Gruppe: 
Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,53 0,40 -0,13* 

NEXT 
Uddannelse 

Gruppe: Kontor, 
handel og 
forretningsservice 

0,91 0,66 -0,25* 
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København, 
Rentemestervej 
(101402) 

Gruppe: Omsorg, 
sundhed og 
pædagogik 

0,57 0,55 -0,02 

NEXT 

Uddannelse 
København, 
Rødovre 
(175404) 

Gruppe: 

Teknologi, 
byggeri og 
transport 

0,24 0,35 0,11* 

NEXT 
Uddannelse 
København, 
Taastrup 
(169405) 

Gruppe: Kontor, 
handel og 
forretningsservice 

0,67 0,59 -0,08* 

 

   
 

 

 

 

 

Skolen tror generelt på en fortsat positiv udvikling i form af et både mindre frafald i grundforløbene og en større overgang til hovedforløb i skolens 

erhvervsuddannelser og har sat tal på optimismen i form af resultatmål for 2018 i henholdsvis tabel 3 og 6 ovenfor.  

 

 Målfastsættelsen er begrundet i nedenstående indsatser: 

 

 

 

2.2.1: Indsatser 
Den fremadrettede indsats for at styrke gennemførelsen i specielt skolens grundforløb samt overgangen fra grund- til hovedforløb kan 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 tværgående 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 i et tidligere afsnit en omstrukturering af skolens vejledningsberedskab, 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 er generelt fagligt svage og usikre i deres valg af uddannelse, hvorfor 
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den samlede gennemførelsesvejlednings-ressource koncentreres om denne elevmålgruppe. Skolen har 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 tidligere i afsnit. 

 

 

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

fremmøde, elevfrafald, overgange (fra GF1 til GF2, fra GF til HF m.m.), elevtrivsel og virksomhedstilfredshed. En databaseret informationskilde 

skal sikre mulighed for evidensbaserede ledelsesbeslutninger og rettidig omhu i forhold til elevtrivsel i de forskellige uddannelsesområder  

 

3) Praktikpladser – flere elever skal med hele vejen: Mere præcis, faktuel og aktuel oplysning om muligheder for praktikpladser i på de forskellige 

uddannelser i 2019 via:  

a. Vejlederne på NEXT skal have en vedvarende opdateret oversigt over ”grønne”, ”gule” eller ”røde” fag, der viser hvor let/svært det er at 

finde praktiskpladser på de forskellige uddannelser. Samtidig skal vejlederne videreformidle viden til GF-eleverne om, hvordan 

arbejdsmarkedet og de kommende jobmuligheder ser ud. 

 

b. Styrket vejledning til eleverne om, hvordan de finder en praktikplads og beholder den. 

 

c. Løbende dialog med UU-vejledere for at understøtte, at UU-vejlederne også fortsat opfordrer eleverne til at søge på de uddannelser, hvor det 

er vanskeligt at få en praktiskplads. 

 

 

4) Implementering af nyt kvalitetskoncept i erhvervsuddannelserne på NEXT med systematisk opfølgning på elevtrivselsundersøgelserne og løbende 

dialog om og gennemførelse af undervisningsevalueringer på lærerniveau.  

 

 

5) Nyt indsatsområde med fokus på overgange mellem de forskellige uddannelsestrin – fra eleven tilmelder sig, bydes velkommen, samt selve forløbet 

på NEXT. GF1 GF2  virksomhedspraktik / praktikcenter  Hovedforløb  svendeprøve ( efteruddannelse). Der er særligt fokus på de 

interne processer på NEXT, og på at afdække eksisterende viden og praksis på afdelingerne, så vel som på andre erhvervsskoler. Initiativet skal 

sammen med andre tværgående initiativer være med til at sikre at gennemførslen på NEXT samlet set stiger med 3 %. 
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6) Fortsat fælles initiativ på tværs af alle erhvervsuddannelser på NEXT om flere elever videre – alle eud-områder arbejder med henholdsvis ledere og 

medarbejdere arbejder med forslag om optimering af:  

 Overgang fra grundskolen til GF1 

 Overgang fra GF1 til GF2 

 Overgang fra GF2 til hovedforløb 

  

 

 I den anden kategori af branche eller uddannelsesspecifikke indsatser kan nævnes:   

 

 

1)  Styrket Studiemiljø på NEXT Ung: Fortsat fokusområde i 2019 at arbejde med at skabe et bedre studiemiljø – eksempelvis i form af flere sociale 

arrangementer såsom café-aftener og fester mv.  

 

2) Det åbne undervisningsrum – kollegial sparring og supervision i bygge og anlægsuddannelserne - Indsatsen skal skabe en bedre sammenhæng 

mellem teori og praksis, og bidrage til sparring mellem lærerne via dialog- værktøjer og skemaer med lister af fokuspunkter man kan vælge at 

arbejde med i de forskellige undervisningssituationer. 

 

3) Mål-rammestyring i bygge- og anlægsuddannelserne – Lærerteams får i stadigt større omfang tildelt den samlede ressource til gennemførelse af 

undervisningen for et grundforløbshold. Initiativet startede med, at det enkelte lærerteam i 2017 fik ansvar for den tildelte ressource og selv 

disponerede  /effektiviserede , hvis og når elevfrafaldet blev større end forventet. Omvendt kan teamet også i nogen grad disponere frit, når og hvis 

elevfrafaldet bliver mindre end forventet og den tildelte ressource derfor overstiger det forventede behov. Forventningen er, at initiativet generelt og 

fortsat 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. 

 

 

4) 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. 
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5) 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.  

 

 

6) 80% gennemførsel på GF2 i bygge og anlægsuddannelserne – fælles mål og indsats på tværs af bygge og anlægserhvervsuddannelser på NEXT. 

Initiativet omfatter bl.a.  justering af intro- og velkomstarrangementer, dobbeltlærerdækning, individuelle lærer-elevkonsultationer med systematisk 

tilbagemelding og evaluering.    

 

2.3: Tilgang til eux, talentspor, fag på ekspertniveau og fag på højere niveau - vurdering af resultater 2016-2018 og 

fastsættelse af mål for 2019  
 

NEXT har haft en støt procentvis stigning af eux-elever over de seneste år. I første halvår af 2018 er andelen af eux-elever dog væsentligt lavere end 

foregående år, men forventeligt starter langt størstedelen af eux-eleverne i andet halvår, hvorfor NEXT fortsat forventer at nå sit mål på 12 procent eux-

elever i 2018 (sat i sidste års handlingsplan for øget gennemførelse). 

NEXT forventer at den positive udvikling fortsætter i 2019 og sætter som mål, at 12,5 procent af grundforløbseleverne på NEXT vælger eux i 2019 – se 

tabel 8 nedenfor.    

Andelen af elever som vælger fag på enten ekspertniveau eller på højere niveau end det obligatoriske har varieret lidt de seneste år. Efter et fald for begge 

grupper fra 2016 til 2017 (se nedenstående tabel 8), er tallene for begge kategorier steget igen i første halvår af 2018, skønt de fortsat ligger under 

landsgennemsnittet. Også andelen af elever som vælger talentspor er langt under landsgennemsnittet, selvom NEXT på visse afdelinger har arbejdet 

systematisk med udvikling af forskellige former for talentspor – bl.a. via et projekt i 2016-2017 støttet af undervisningsministeriet (Jf. beskrivelse i 

handlingsplan for øget gennemførelse i 2016 og 2017). Men det er desværre skolens erfaring, at særdeles få elever og virksomheder er interesserede i 

talentspor, som i øvrigt fortsat er et relativt ukendt begreb blandt skolens elever og virksomhedspartnere. Her er interessen for ekspert- og højniveaufag 

markant større. 

NEXT forventer ikke at overstige landsgennemsnittet i sine mål for disse kategorier i 2019. 

 

Tabel 8: Elevtilgang til eux, talentspor og undervisning på ekspertniveau m.m. på NEXT og erhvervsskolerne som helhed i absolutte tal og andel i procent 

af det samlede antal grundforløbselever 2016 til første halvår af 2018 samt måltal for 2019 (Kilde: UVM 2018).   

   

 

  2016 2017 2018 1. halvår 2019 

Institution  Antal Andel Andel, 
landsplan 

Antal Andel Andel, 
landsplan 

Antal Andel Andel, 
landsplan 

Resultatmål, 
andel 
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NEXT 
UDDANNELSE 
KØBENHAVN 

Fuldførte med fag 
på ekspertniveau 

186 16,9% 11,1% 139 14,3% 17,8% 63 15,5% 18,0% 16,5% 

Tilgang til fag på 
højere niveau end 

det obligatoriske 

70 4,4% 6,8% 68 3,9% 9,3% 53 4,7% 12,3% 5,5% 

Tilgang eux 326 9,3% 9,3% 312 10,5% 10,1% 67 6,9% 12,2% 12,5 % 

Tilgang 
talentspor 

42 2,6% 6,5%   6,0% 3 0,4% 5,4% 3% 
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2.4 Beskæftigelsesfrekvensen blandt færdiguddannede på NEXT og landets øvrige erhvervsskoler 2014-2016  
 

Tabel 9 nedenfor viser, at beskæftigelsesfrekvensen blandt unge med en erhvervsuddannelse fra både NEXT og landets øvrige erhvervsskoler er vokset 

fra 2014 til 2016. Unge uddannet fra NEXT er dog tilsyneladende vedvarende i mindre grad beskæftiget end unge uddannet i de samme 

erhvervsuddannelser på landets øvrige erhvervsskoler. 

Forskellen mellem beskæftigelsesfrekvensen blandt unge uddannet fra NEXT og landets øvrige erhvervsuddannelser er imidlertid ikke entydig og 

veksler i omfang og karakter fra fag til fag. I en del uddannelser er beskæftigelsesfrekvensen højere på NEXT end på landsplan, mens den er lavere i 

andre. NEXT har mange uddannelser med primært kvindelige elever, som generelt har en lavere beskæftigelsesfrekvens sammenlignet med mænd, 

grundet eksempelvis barselperioder eller deltidsbeskæftigelser. 

Der er øjensynligt forsat en udfordring i generelt at søge beskæftigelsesfrekvensen øget, i det omfang skolen har indflydelse på dette forhold. 

 

Tabel 9: Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede fra NEXT og på landsplan i årene 2014 til 2016.  (Kilde: UVM, 2018) 

 

 

2.4.1: Indsatser 

Skolen vil forsat løbende gennemføre tilfredshedsanalyser hos skolens virksomhedspartnere, hver gang en elev har været på skoleophold og vender 

tilbage til virksomheden. Sigtet er hele tiden at kunne vurdere om kvaliteten i skoledelen i uddannelsen for den enkelte elev er i top eller kan optimeres 

yderligere – se afsnit om virksomhedstilfredshedsanalyse nedenfor.     
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2.5: Elevernes trivsel - vurdering af resultater 2016-2018 og fastsættelse af mål for 2019  
 

NEXT betragter elevernes trivsel som værende yderst vigtig og afgørende for også faglig succes, hvorfor elevtrivslen på alle skolens uddannelser har et 

strategisk og pædagogisk hovedfokus. Elevernes vurderinger af læringsmiljø, fysiske rammer og velbefindende, så vel som andre områder i elevtrivsels-

spørgerammen, bliver brugt som pejlemærker, når NEXT laver nye strategiske indsatser på afdelingerne og vurderer eksisterende.  

Det årlige tema i handlingsplanen for øget gennemførelse 2019 vil således være styrkelsen af elevtrivslen. 

 

Tabel 10 nedenfor viser den samlede gennemsnitlige elevtrivsel på NEXT og landets øvrige fem største erhvervsskoler. Det ses, at NEXT ud fra en 

gennemsnitsbetragtning er på niveau med landets øvrige fem store erhvervsskoler og tæt på landsgennemsnittet:   

 

Tabel 10: Elevtrivslen – samlet resultat på landets seks største erhvervsskoler ved måling i 2017. (Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus, januar 

2019 – egen tilvirkning)  

 

 
 

 

 

 

En mere detaljeret analyse af elevtrivslen på NEXT i tabel 11 nedenfor viser, at NEXT med fordel kan intensivere samarbejdet 

med virksomhederne i forhold til at styrke elevtrivslen i praktikperioderne og generelt skabe bedre sammenhæng i uddannelsen 
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set fra et elevsynspunkt. Hertil kommer, at også en fortsat udvikling af både det pædagogiske og fysiske læringsmiljø er et 

indsatsområde på NEXT (se blå fremhævning):   

 
  

 Tabel 11: Elevtrivslen på NEXT og de samlede resultater på landsplan - resultater 2016 og 2017 samt resultatmål for 2019.  (Kilde: UVM, 2018)  

  2016 2017 2019 

Institution  Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

NEXT 
UDDANNELSE 
KØBENHAVN 

Elevtrivsel (Generel 
indikator) 

3,9 4,0 3,9 4,0 4,0 

Egen indsats og 
motivation 

4,2 4,2 4,2 4,2  

Egne evner 4,0 4,0 4,0 4,0  

Fysiske rammer 3,4 3,6 3,2 3,7  

Læringsmiljø 3,8 4,0 3,8 4,0  

Praktik 3,8 4,1 3,8 4,0  

Velbefindende 4,3 4,3 4,2 4,3  
 

 

 

NEXT modtog i december resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen 2018, hvor skolens databehandler Ennova analyserer elevbesvarelserne, og 

kommer med bud på hvilke områder NEXT skal rette fokus på, i arbejdet med at sikre en høj trivsel på afdelingerne. I Ennovas analyser omregnes 

resultaterne til en 100-pointskala, som er anderledes fra ministeriets 5-skala. NEXT har her et gennemsnit i elevtrivslen på 81 point (samme resultat som 

i 2017), mens gennemsnittet for alle skoler som bruger Ennova ligger på 82 point (også samme resultat som i 2017) - skolen ligger her altså tæt op ad 

det samlede gennemsnit for erhvervsskoler som deltager i Ennovas undersøgelser. På områderne undervisere – forberedelse, fysiske rammer og praktik 

har NEXT en mindre fremgang i 2018, mens elevernes vurdering af egen indsats er faldet en anelse – denne kategori har skolen dog begrænset 

indflydelse på. 
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Tabel 12: Elevtrivselsresultaterne på NEXT og de samlede resultater for erhvervsskoler som bruger databehandleren Ennova. I klammerne ses 

udviklingen på området fra sidste års undersøgelse. Ennovas analyse.  (Kilde: Ennova, 2018) 

  

 

 

I Ennovas rapporter analyseres også årsagssammenhænge mellem de enkelte spørgsmålskategorier og den samlede elevtrivsel, og der leveres en 

fortolkning af hvilke områder skolen skal have mest blik for i arbejdet med den øgede elevtrivsel. I nedenstående tabel 13 ses hvilke individuelle 

spørgsmålskategorier som har den procentvis største betydning i forklaringen af elevtrivslen. Her ses at underviserne samlet set har den største 

betydning i forhold til elevernes trivsel, og at især elevernes oplevelser af hvorvidt lærerne respekterer dem og giver dem ansvar er vigtigt. 

Underviserne varetager undervisningen og sammenhængen i elevernes hverdag, og er de vigtigste aktører i elevernes trivsel, hvorfor de enkelte 

lærerteam på NEXTs mange afdelinger arbejder aktivt med trivselsresultaterne. 
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Det ses også at skolens fysiske rammer har en stor betydning for elevernes trivsel. Skolen har som tidligere beskrevet stort fokus på denne del, og har 

som indsatsområde i 2019 at udvikle skolens studiemiljøer på de forskellige adresser. Skolens indretning og udseende skal underbygge både sociale 

miljøer med plads til fredagscafeer og bordtennis, så vel som inspirerende undervisningslokaler med basis i en tydelig fagidentitet. De fysiske rammer 

om ungefællesskaberne har stor prioritet, men er samtidig udfordrende at skabe i en økonomisk tynget virkelighed som erhvervsskole.  

 

Tabel 13: Drivkræfter bag elevtrivslen. Under hver kategori (Mål og feedback, Pædagogik og didaktik, osv.) ses de tilhørende spørgsmål fra 

ministeriets elevtrivselsspørgeramme. Procentsatserne ud fra de enkelte kategorier angiver hvor stor en betydning den enkelte kategori har i forklaringen 

af elevtrivslen (yderst til højre i modellen). Ennovas analyse.  (Kilde: Ennova, 2018) 
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NEXT ønsker at øge elevtrivslen, og arbejder grundigt med resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen på alle afdelinger. I januar 2019 skal nye 

rapporter bygget i et datavisualiseringsprogram vise elevtrivselsresultater helt ned på hold-niveau, hvormed de pædagogiske lærerteam får mulighed for 

at arbejde med mere relevante og aktuelle besvarelser. På leder- og chefniveau bliver benchmarking med skolens forskellige afdelinger nemmere, og 

hermed videndeling og udbredelse af best practice.  

 

Skolen er opmærksom på nævnte hovedudfordringer og har som mål generelt at løfte elevtrivslen i skolens erhvervsuddannelser i 2019 via følgende 

indsatser: 

 

 

2.5.1: Indsatser 
 

1) Fortsat implementering af nyt fælles koncept for undervisningsevalueringer og elevtrivselsmålinger på NEXT med sigte på et mere systematisk og 

standardiseret arbejde med elevtrivselsundersøgelserne i erhvervsuddannelserne på NEXT. Det fælles koncept skal sikre videndeling og sparring 

om ”best practice” mellem afdelingerne. Hertil kommer: 

 

 Udrulning af nye datarapporter som visualiserer elevtrivselsresultaterne på skolens uddannelser. Rapporterne skal sikre videndeling og 

pædagogisk og didaktisk sparring med resultater helt ned på holdniveau.   

 

 Foruden den obligatoriske ministerielt initierede trivselsundersøgelse foretages igen i 2019 en intern elevtrivselsundersøgelse i foråret ud 

fra samme spørgeramme. Resultaterne herfra bruges til at evaluere tiltag og give grundlag for nye indsatsområder i efteråret. Det har høj 

prioritet at måle på elevernes trivsel ofte. 

 

 Fortsat implementering af udviklede skabeloner til og procedurer for en smidig, enkel og hurtig gennemførelse af kontinuerlige 

undervisningsevalueringer, som skal give undervisere og deres ledere et grundlag at drøfte didaktik og pædagogisk udvikling ud fra. Der 

stilles krav til at lærerne medbringer skriftlige evalueringer til samtaler med lederen. 

 

 

2) Kritisk ajourføring af de lokale undervisningsplaner for GF1, GF2 og HF – NEXT gennemfører løbende en revision af alle lokale 

undervisningsplaner i grundforløbene og hovedforløbene. Her skal erfaringerne fra reformpædagogikken drøftes mellem lærerene og lærere og 

ledere med sigte på kvalitetssikring af undervisningen.  
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3) ”Its learning – digitalisering af undervisning, differentiering, kvalitetssikring og et styrket lærersamarbejde – NEXT arbejder fortsat i 2019 

systematisk med digitalisering af undervisning i alle sine erhvervsuddannelser med sigte på mere differentierede læringstilbud til eleverne, 

konstruktiv evaluering og feedback i læringsforløbet for den enkelte elev, standardisering og kvalitetssikring af undervisningen samt 

kompetenceudvikling og øget videndeling mellem lærerne. Målet er blandt andet at den enkelte elev i højere grad føler sig set, udfordret og oplever 

en øget trivsel i sit uddannelsesforløb på NEXT.  

 

4) Nyt medieuddannelsescentrum på Nørrebro – NEXT samlede i 2018 en række beslægtede uddannelser: Fotograf; mediegrafiker; teater-, udstillings- 

og eventtekniker; webintegrator og film- og tv-produktionsuddannelsen i spritnye omgivelser på Nørrebro med sigte på at styrke mulighederne for 

synergi i undervisningen, tværgående elevprojekter, lærersamarbejde og et bedre og mere attraktivt elev- og undervisningsmiljø. Arbejdet med at 

sikre disse synergieffekter fortsætter i 2019. 

 

 

5) Udviklingen af studiemiljø og fysiske forhold på flere af NEXTs adresser i 2019. Med udgangspunkt i resultater fra elevtrivselsundersøgelsen 

udarbejdes der principper for indsatsområdet, herunder hvordan der arbejdes med fysiske rammer, og hvordan disse understøtter tryghed og bedre 

trivsel. Der udarbejdes et katalog over studiemiljøer på skolen, undervisningslokaler/værksteder, design, identitetsmarkører/faglighed, inventar, 

infrastruktur mv. Målet er at skabe bedre sociale miljøer så vel som mere inspirerende faglige miljøer.  

 

 

6) Vidensindsamling og videndeling blandt skolens afdelinger. Hertil kommer deskresearch og afdækning af eksisterende viden og praksis på relevante 

områder vedrørende elevtrivslen – både via indsamling af data på NEXT og forskningsresultater.  

 

 

7)  Feedback i undervisningen skal være mere tydelig, da eleverne ikke altid oplever at få feedback, selvom lærerne mener at have givet den. Lærerne 

skal arbejde med egen kommunikation overfor særligt GF1-eleverne. På bygge- og anlægsuddannelserne arbejder man med det åbne 

undervisningsrum, som skal sikre kollegial sparring og supervision med fokus på tydelig feedback og mål i uddannelsen (se også næste indsats).        

 

 

8) Tydeliggørelse af læringsmålene i de specifikke uddannelser for elever og deres mestre i praktikvirksomhederne. Dette skal øge elevernes oplevelse 

af sammenhæng mellem skole og praktik, og klæde virksomhederne bedre på i forhold til elevernes fortsatte læring og udvikling i 

praktikperioderne. Samarbejder med mestrene er vigtige for at eleverne føler sig klar til både at starte i praktik og på skole igen, og dermed vigtig 

for trivslen. På nogle uddannelser arbejdes med en fysisk logbog, som eleverne har med sig i både praktik og på skole. 

 

 



23 

 

 

2.6: Virksomhedstilfredshed - vurdering af resultater 2016-2018 og fastsættelse af mål for 2019  
 

Tabel 14 nedenfor viser den samlede gennemsnitlige virksomhedstilfredshed på NEXT og landets øvrige fem største erhvervsskoler. Det ses, at NEXT 

ud fra en gennemsnitsbetragtning er nogenlunde på niveau med landets øvrige fem store erhvervsskoler og relativt tæt på landsgennemsnittet, skønt 

skolen stadig ligger under:   

 

Tabel 14: Virksomhedstilfredshed (VTU) – samlet resultat på landets fem største erhvervsskoler ved måling i 2017 (Kilde: Undervisningsministeriets 

datavarehus, januar 2019 – egen tilvirkning)  
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En mere detaljeret analyse af VTU på NEXT viser store forskelle i tilfredsheden blandt virksomhedspartnerne i skolens forskellige uddannelser. Men 

som det fremgår af tabel 15 nedenfor er det generelt især virksomhedernes oplevelse af skolen som samarbejdspartner, som bør have fokus i en indsats 

for en styrket virksomhedstilfredshed på NEXT i 2019. NEXT har dog rykket på virksomhedstilfredsheden samlet set, og særligt på virksomhedernes 

oplevelse af eleverne, som ligger over landsgennemsnittet. 

 

Tabel 15: Virksomhedstilfredshed udvalgte områder – NEXT og erhvervsskolerne på landsplan ved måling i 2016 og 2017 samt resultatmål for NEXT i 

2019 (Kilde: UVM, 2018)  

  2016 2017 2019 

Institution  Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultat Resultat, 
landsplan 

Resultatmål 

NEXT 
UDDANNELSE 
KØBENHAVN 

Virksomhedstilfredshed 
(Generel indikator) 

7,16 7,48 7,20 7,47 7,30 

Virksomhedens oplevelse af 
samarbejdet med skolen 

6,73 7,20 6,74 7,19  

Virksomhedernes oplevelse 
af eleverne 

8,02 8,08 8,21 8,07  

 

 

 
 

m 

 

Skolen har netop gennemført en ny undersøgelse af virksomhedstilfredsheden i alle sine erhvervsuddannelser ultimo december 2018. Resultatet viser, at 

NEXT har forbedret sig med et point (på en 100-skala) i sammenligning med sidste års resultat. Ligesom i 2017 er virksomhederne især kritiske 

omkring samarbejdet med skolen, mens de stadig er generelt meget tilfredse med eleverne. NEXT vil derfor fortsat arbejde med spørgsmålene som især 

drejer sig om samarbejdet, herunder spørgsmålene fra VTU-spørgerammen: 

 

 Virksomhederne ved, hvad eleverne arbejder med i skoleperioderne 

 

 Skoleperioderne supplerer praktikperioderne godt 

 

 Samarbejdet om elevens udvikling fungerer godt  

 

 Virksomheden har den nødvendige information om regler og mål for praktikperioden  

 

 Virksomhederne ved hvem, der kan kontaktes på skolen  
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Svarprocenten for VTU-rapporten er steget med tre procent siden sidste års opgørelse, men er stadig forholdsvis lav med 39 %, hvorfor resultaterne 

herfra også er et snævert grundlag at drage konklusioner på. Foreløbig har skolen valgt at gennemføre følgende indsatser:     

 

 

 

2.6.1: Indsatser 

 
1) Mål og handlingsplaner for en styrket virksomhedstilfredshed i alle skolens erhvervsuddannelser – tilgængelig på skolens hjemmeside senest 

1.marts 2019.   

 

 

2)  Åben skole – styrket samspil med virksomhederne – hyppigere invitationer af kendte og nye samarbejdspartnere ind på skolen i industriens 

uddannelser med sigte på en styrket dialog omkring lærlingeuddannelsen. Mere kontinuerlig kommunikation via fagblade og sociale medier 

om, hvad der sker på skolen.   

 

 

1) Fælles seminarer om efteruddannelsesreformen blandt ledere og lærere - udvikling af nye branchespecifikke og virksomhedsnære 

efteruddannelsestilbud indenfor henholdsvis bygge- og anlægsområdet og skolens merkantile erhvervsuddannelser.  
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3.Det Praktikpladsopsøgende arbejde på NEXT i 2018 - vurdering af 

resultater i 2018 og mål for 2019  

3.1 Vurdering af resultater i 2017/2018 og mål for 2019  

Praktikpladssituationen ultimo 2018 viser, at antallet af elever, som er registreret med en uddannelsesaftale og som dermed er i gang med et hovedforløb på 

NEXT er på niveau med 2017. Der er 2.669 elever, som er registreret med en uddannelsesaftale i 2018 (igangværende aftaler) mod 2.665 i 2017. Der er sket en 

mindre nedgang i antallet af korte uddannelsesaftaler, hvilket beror på en forskydning i aftaletyper. Der er en positiv udvikling på eux-aftaler på træfagene og en 

positiv udvikling på eux, kontor med specialer samt en positiv udvikling af ny mesterlæreaftaler på byggefagene.  

 

I tabel 16 nedenfor ses, at der på NEXT er sket en positiv udvikling i overgangen til hovedforløb fra 2017/18 blandt grundforløbseleverne på skolen, men dog 

fortsat en mindre overgang i forhold til landsgennemsnittet 2017/18.  

 

Det er navnlig en vækst i overgangen til hovedforløb 3. mdr. efter endt grundforløb på nogle af skolens store hovedforløbsfag, herunder træfagene, frisør, 

snedker, ejendomsservice og mediegrafiker, som er årsag til fremgangen i antallet af elever med uddannelsesaftaler indenfor 3 mdr. efter grundforløbet. 

 

Der er en lang række mindre fagområder, som er kvotebelagte på NEXT. Der ses på samtlige af disse uddannelser, herunder eventkoordinator, film- og tv-

produktion, kosmetiker, teater-, event- og av-tekniker, fotograf, fitnessinstruktør og guld/sølvsmed, at overgangen til hovedforløb 3 mdr. efter endt grundforløb 

på disse kvote-uddannelser på NEXT er bedre end landsgennemsnittet eller på niveau med landsgennemsnittet. Der ses på de fleste af de kvotebelagte 

uddannelser en positiv udvikling i antallet af modtagne uddannelsesaftaler i 2018. På samtlige kvotebelagte uddannelser ses en tendens til, at andelen af elever, 

som ikke er praktikpladssøgende er meget høj (mellem 30-90% af eleverne er ikke praktikpladssøgende 3 mdr. efter endt grundforløb). Den samme tendens er 

også gældende på landsplan, hvilket kan afspejle den vanskelige visiteringsproces til kvotepladserne målrettet elever med et reelt erhvervsperspektiv. De unge 

anvender grundforløbskompetencen som afsæt til anden uddannelse specielt på disse kreative fagområder. Tilsvarende er der på eux, kontor med specialer den 

samme udfordring, hvor 33% går videre i en uddannelsesaftale, men 64% ikke efterfølgende er praktikpladssøgende.  

 

Udviklingstendenser – Modtage uddannelsesaftaler 2017/18  

a. Vækst i antallet af praktikpladser i bygge og anlægssektoren, hvor overgangen stort set er på niveau med landsgennemsnittet  

b. Vækst i antallet af praktikpladser på industriens uddannelser, særligt på industritekniker og procesoperatør  

c. Vækst i antallet af praktikpladser på kontor med specialer  

d. Vækst i antallet af praktikaftaler på de kvotebelagte uddannelser, herunder eventkoordinator, kosmetiker, teater-, event- og av-tekniker, fotograf og  

Guld- og sølvsmed.  
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Tabel 16: Elevstatus på NEXT og på landsplan 3 måneder efter afsluttet grundforløb (Kilde: UVM, 2018) 

 

Institution OPGØRELSESPERIODE  

(Periode hvor kvalifikationen er opnået) 

2016 

1.4.2016 - 31.3.2017 

2017 

1.4. 2017 - 31.3.2018 

2019 

1.1.2019 - 31.12.2019 

 

INDIKATORER 

Antal, 

institution 

Andel, 

institution 

Andel, 

Landsplan 

Antal, 

institution 

Andel, 

institution 

Andel, 

Landsplan 

RESULTATMÅL, andel 

NEXT 

UDDANNELS

E 

KØBENHAVN 

I hoved-

forløb 

I aftale  913 38% 43% 824 42% 51% 45% 

I skolepraktik 438 18% 13% 387 20% 13% 17% 

Ikke i 

hoved-

forløb 

Praktikpladssøgende 79 3% 3% 62 3% 2% 3% 

Ikke praktikpladssøgende 999 41% 42% 675 35% 33% 35% 

Note: Tabel 1 viser, hvor elever, der har afsluttet et grundforløb, befinder sig tre måneder efter, at de har opnået deres kvalifikation til hovedforløb. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 17:  Data for eleverne 3 mdr. efter endt grundforløb 2016/17 og 2017/18 på NEXT og landsplan (Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus, januar 

2019 - egen tilvirkning) 

    

2016  
(1.4.2016 - 
31.3.2017) 

2017  
(1.4.2017 - 
31.3.2018) 

Fra uddannelse (grundforløb) Aftaletype Andel 
NEXT 

Andel 
landsplan 

Andel 
NEXT 

Andel 
landsplan 

Eventkoordinator I aftale 18% 16% 21% 15% 

I skolepraktik   .   0% 

Praktikpladssøgende 11% 10% 1% 5% 

Ikke praktikpladssøgende 71% 75% 78% 79% 

Produktion og udvikling I aftale 100% 55% . . 



28 

 

I skolepraktik   3%   . 

Ikke praktikpladssøgende   42%   . 

Bygge og anlæg I aftale 60% 56% . 100% 

I skolepraktik   6%   . 

Ikke praktikpladssøgende 40% 38% . . 

Merkantil I aftale 24% 26% . 24% 

I skolepraktik 7% 12% . 5% 

Praktikpladssøgende 7% 4% . 4% 

Ikke praktikpladssøgende 63% 58% 100% 67% 

Medieproduktion I aftale 50% 34% . . 

I skolepraktik 50% 3% . . 

Ikke praktikpladssøgende   62%   . 

      

Smed I aftale 64% 66% 44% 73% 

I skolepraktik 14% 15% 17% 13% 

Praktikpladssøgende   1%   2% 

Ikke praktikpladssøgende 21% 18% 39% 13% 

Industrioperatør I aftale 83% 71% 88% 78% 

I skolepraktik 3% 14% 7% 12% 

Praktikpladssøgende . 0% 5% 2% 

Ikke praktikpladssøgende 14% 15% . 8% 

Værktøjsuddannelsen I aftale 47% 60% 57% 79% 

I skolepraktik 20% 8% 29% 7% 

Praktikpladssøgende 7% 1% 14% 2% 

Ikke praktikpladssøgende 27% 31% . 13% 

Industriteknikeruddannelsen I aftale 72% 65% 55% 70% 

I skolepraktik 18% 17% 21% 13% 

Praktikpladssøgende . 3% 3% 1% 

Ikke praktikpladssøgende 10% 16% 21% 17% 
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Guld- og sølvsmed I aftale 44% 38% 58% 52% 

Ikke praktikpladssøgende 56% 62% 42% 48% 

Metalsmed I aftale 17% 17% 38% 38% 

Ikke praktikpladssøgende 83% 83% 63% 63% 

Procesoperatør I aftale 36% 49% 41% 68% 

I skolepraktik 40% 26% 47% 18% 

Praktikpladssøgende . 2% 2% 3% 

Ikke praktikpladssøgende 25% 24% 10% 10% 

Murer I aftale 81% 68% 74% 74% 

I skolepraktik 10% 15% 7% 9% 

Praktikpladssøgende . 1% 3% 2% 

Ikke praktikpladssøgende 10% 16% 16% 15% 
Anlægsstruktør, bygningstruktør 
og brolægger 

I aftale 93% 75% 80% 84% 

I skolepraktik . 5% 2% 2% 

Praktikpladssøgende . 1% 2% 1% 

Ikke praktikpladssøgende 7% 20% 16% 13% 

Træfagenes byggeuddannelse I aftale 63% 61% 65% 67% 

I skolepraktik 26% 22% 21% 19% 

Praktikpladssøgende 1% 2% 1% 1% 

Ikke praktikpladssøgende 10% 16% 14% 12% 

Snedker I aftale 17% 25% 20% 31% 

I skolepraktik 41% 39% 38% 32% 

Praktikpladssøgende 3% 3% 2% 1% 

Ikke praktikpladssøgende 39% 33% 40% 35% 

VVS-energi I aftale 75% 79% . 80% 

I skolepraktik   4%   6% 

Praktikpladssøgende 8% 2% . 2% 

Ikke praktikpladssøgende 17% 15% . 12% 

Elektriker I aftale 62% 60% 45% 63% 
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I skolepraktik 15% 19% 26% 19% 

Praktikpladssøgende 1% 2% . 2% 

Ikke praktikpladssøgende 21% 19% 29% 17% 

Byggemontagetekniker I aftale   40%   67% 

I skolepraktik   40%   . 

Ikke praktikpladssøgende . 20% 100% 33% 

Ejendomsservicetekniker I aftale 71% 56% 84% 71% 

I skolepraktik 13% 18% 7% 16% 

Praktikpladssøgende   1%   1% 

Ikke praktikpladssøgende 17% 25% 9% 12% 

Bygningsmaler I aftale 25% 42% 63% 58% 

I skolepraktik   26%   21% 

Praktikpladssøgende . 3% 38% 3% 

Ikke praktikpladssøgende 75% 29% . 19% 

Web-integrator I aftale 74% 82% . . 

Ikke praktikpladssøgende 26% 18% . . 

Webudvikler I aftale . . 83% 86% 

Ikke praktikpladssøgende . . 17% 14% 

Skiltetekniker I aftale   10%   24% 

I skolepraktik 63% 62% 38% 55% 

Praktikpladssøgende . 4% 8% 5% 

Ikke praktikpladssøgende 37% 25% 54% 16% 

Grafisk tekniker I aftale 25% 47% . 55% 

I skolepraktik 17% 24% . 38% 

Ikke praktikpladssøgende 58% 29% . 7% 

Fotograf I aftale 12% 8% 7% 8% 

Praktikpladssøgende 3% 1% 13% 5% 

Ikke praktikpladssøgende 84% 90% 80% 87% 

Mediegrafiker I aftale 21% 25% 28% 30% 
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I skolepraktik 49% 55% 53% 57% 

Praktikpladssøgende 2% 1% 3% 2% 

Ikke praktikpladssøgende 28% 19% 16% 12% 

Film- og tv-
produktionsuddannelsen 

I aftale 19% 20% 19% 19% 

Praktikpladssøgende 13% 7% 10% 5% 

Ikke praktikpladssøgende 67% 73% 71% 76% 

Sikkerhedsvagt I aftale 16% 8% 4% 4% 

Praktikpladssøgende   1%   2% 

Ikke praktikpladssøgende 84% 92% 96% 94% 

Laboratorietandtekniker I aftale 22% 24% . . 

I skolepraktik 32% 34% . . 

Ikke praktikpladssøgende 46% 42% . . 

Tandtekniker I aftale . . 42% 48% 

I skolepraktik . . 36% 28% 

Praktikpladssøgende . . 3% 4% 

Ikke praktikpladssøgende . . 18% 20% 

Tandklinikassistent I aftale 38% 51% 38% 57% 

I skolepraktik 56% 19% 36% 16% 

Praktikpladssøgende . 3% 5% 3% 

Ikke praktikpladssøgende 6% 27% 21% 24% 

Frisør I aftale 74% 68% 81% 75% 

I skolepraktik 16% 17% 6% 16% 

Praktikpladssøgende 1% 1% 4% 2% 

Ikke praktikpladssøgende 9% 13% 8% 7% 

Fitnessinstruktør I aftale 26% 21% . . 

Ikke praktikpladssøgende 74% 79% . . 

Fitnessuddannelsen I aftale . . 31% 32% 

Praktikpladssøgende . . 21% 11% 

Ikke praktikpladssøgende . . 48% 57% 
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Kosmetiker I aftale 31% 24% 33% 23% 

I skolepraktik   .   1% 

Praktikpladssøgende 2% 3% 3% 1% 

Ikke praktikpladssøgende 67% 73% 64% 75% 

Beklædningshåndværker I aftale 10% 17% 18% 32% 

I skolepraktik 70% 69% 74% 56% 

Praktikpladssøgende . . 5% 2% 

Ikke praktikpladssøgende 20% 14% 3% 10% 

Boligmontering I aftale . 7% 9% 16% 

Praktikpladssøgende   2%   . 

Ikke praktikpladssøgende 100% 91% 91% 84% 

Teater- event- og av-tekniker I aftale . . 38% 33% 

I skolepraktik . . 59% 58% 

Praktikpladssøgende . . 3% 1% 

Ikke praktikpladssøgende   .   8% 

Teater-, udstillings- og 
eventtekniker 

I aftale 29% 32% . . 

I skolepraktik 17% 33% . . 

Praktikpladssøgende   5%   . 

Ikke praktikpladssøgende 54% 30% . . 

Teknisk designer I aftale 46% 31% 35% 41% 

I skolepraktik 30% 40% 47% 39% 

Praktikpladssøgende 8% 3% 3% 1% 

Ikke praktikpladssøgende 16% 26% 15% 19% 

Kontoruddannelse med specialer I aftale 9% 29% 23% 33% 

I skolepraktik 13% 8% 11% 8% 

Praktikpladssøgende 4% 5% 1% 4% 

Ikke praktikpladssøgende 74% 58% 65% 55% 

Handelsuddannelse med specialer I aftale 26% 34% 17% 28% 

I skolepraktik 7% 8% 16% 8% 
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Praktikpladssøgende 7% 5% 1% 4% 

Ikke praktikpladssøgende 61% 53% 65% 60% 

Detailhandelsuddannelsen med 
specialer 

I aftale 23% 30% 26% 38% 

I skolepraktik 12% 15% 21% 13% 

Praktikpladssøgende 5% 5% 3% 5% 

Ikke praktikpladssøgende 60% 50% 49% 43% 
 

*) Periode opgørelse for datagrundlag 1/4 2015 – 31/3 2016 og tilsvarende periode for 2016/17  

 

 

 

 

Tabel 18: Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler (Kilde: UVM, 2018) 

 

Institution OPGØRELSESPERIODE  

 

2016/2017 

1.7.2016 - 30.6.2017 

2017/2018 

1.7.2017 - 30.6.2018 

2019 

NEXT 

UDDANNELS

E 

KØBENHAVN 

UDDANNELSER Institution Landsplan Institution Landsplan RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 18% 10% 16% 9% 
15% 

Uddannelser inden for ’Fødevarer, jordbrug og oplevelser’ . 7% . 5% 
- 

Uddannelser inden for ’Kontor, handel og forretningsservice’ 3% 12% 2% 9% 
2% 

Uddannelser inden for ’Omsorg, sundhed og pædagogik’ 5% 2% 3% 2% 
3% 

Uddannelser inden for ’Teknologi, byggeri og transport’ 22% 14% 19% 13% 
18% 

 

 

 
Kommentar tabel 18 – Gennemsnitlig andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler 2017/18  

Den gennemsnitlige andel tid, hvor en elev er i skolepraktik af alle igangværende uddannelsesaftaler på NEXT er på 16% og der ses, at elevernes andel i 

skolepraktik er forbedret fra 2017 til 2018.   

 

Skolen har ikke nogen entydig forklaring på dette forhold. Men en væsentlig årsag er formentlig, at der inden for byggefagene er en meget hurtig afsætning af 

elever fra skolepraktik til uddannelsesaftaler og at der sker en forskydning i antallet af skolepraktikelever mellem fagområderne på NEXT, som påvirker 
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gennemsnitstallet. Antallet af skolepraktikelever på beklædningshåndværker og laboratorietandtekniker er under kraftig afvikling og antallet af skolepraktik-

elever på snedker er reduceret væsentligt fra 2017 til 2018 pga. mindre optag på grundforløb, hvilket er nogle af de fag med relativ stor overgang til skolepraktik. 

 

Der har været et vigende praktikpladsmarked på ovennævnte uddannelser – heraf som landsskole for laboratorietandteknikeruddannelsen. Også de øvrige 

erhvervsskoler med beklædningshåndværkeruddannelsen har meget vanskeligt ved at skaffe eleverne ordinære praktikpladser og af formentlig samme grund har 

ministeriet adgangsbegrænset begge uddannelser. Snedkeruddannelsen er i nogen grad i samme situation med en stor søgning fra unge med drømmen om især en 

møbelsnedkeruddannelse, desværre et omfang, som ikke matcher praktikpladsmulighederne på området. Skolen har her vedvarende introduceret alternative 

muligheder for disse unge som f.eks. maskin- og bygningssnedker, hvor praktikpladsmulighederne er bedre.   

 

 

 

Udviklingstendenser 2017/18 

Der er som ovenfor nævnt en udfordring med vigende marked og dermed aftaler på laboratorietandtekniker, beklædningshåndværker og på møbelsnedker, 

hvorfor andelen af elevernes tid i skolepraktik er høj.  

 

På industriens uddannelser; procesoperatør, industrioperatør og smedeuddannelsen ses en væsentlig forbedring i elevernes andel af tid i aftaler, mens andelen af 

tid i aftaler på industritekniker og teknisk design er på niveau med 2017.  

 

På byggefagene og ejendomsservicetekniker ses en fortsat positiv udvikling i andelen af elevernes tid i aftaler (andel i aftaler på 87- 99%), dog på snedker med 

en andel på 56% af elevernes tid i aftaler.  

 

På frisør, mediegrafiker og kontor med specialer ses der også en positiv udvikling i andelen af elevernes andel af tid i aftaler.  

 

På procesoperatør, teknisk design og teater-, event- og av-tekniker er elevernes andel af tid i skolepraktik mellem 21% - 34%, hvilket afspejler en særlig 

udfordring på disse uddannelser i forhold til markedet. På procesoperatør har der været en øget tilgang til uddannelsen, og det har ikke været muligt at skaffe 

praktikpladser i tilstrækkelig omfang. Der er godkendt et nyt pharma-speciale på procesoperatøruddannelsen, som har tredoblet antallet af modtagne aftaler på 

uddannelsen i 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  



35 

 

Tabel 19: Gennemsnitlige antal dage før en skolepraktikelev får første uddannelsesaftale.  (Kilde: UVM, 2018) 

Instituti

on 

OPGØRELSESPERIODE  

(perioden hvor elever der er 

påbegyndt følges i 10 mdr.) 

2015/2016 

1.8.2015 - 31.7.2016 

2016/2017 

1.8.2016 - 31.7.2017 

2019 

1.1.2019 - 31.12.2019 

NEXT 

UDDAN

NELSE 

KØBEN

HAVN 

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-

/kombinationsaftal

e 

… 1. delaftale/kort 

aftale 

… 1. rest-

/kombinationsaftal

e 

… 1. delaftale/kort 

aftale 

… 1. rest- 

/kombinati-

onsaftale 

… 1. del-

aftale/ 

kort 

aftale 

UDDANNELSER 
Instituti

on 

Landspl

an 

Instituti

on 

Landspl

an 

Instituti

on 

Landspl

an 

Instituti

on 

Landspl

an 
RESULTATMÅL 

Alle uddannelser 
199 177 82 105 196 177 102 105 

195 100 

Uddannelser inden for 

’Fødevarer, jordbrug og 

oplevelser’ 

. 159 . 110 . 165 . 103 

  

Uddannelser inden for 

’Kontor, handel og 

forretningsservice’ 

230 178 250 154 225   165 106 148 

  

Uddannelser inden for 

’Omsorg, sundhed og 

pædagogik’ 

162 170 108 117 122 174 99 134 

  

Uddannelser inden for 

’Teknologi, byggeri og 

transport’ 

202 181 80 101 202 183 102 102 

195 100 

 

 

 

Kommentar tabel 19 – Gennemsnitlig tid før en skolepraktiklev får første uddannelsesaftale  

Skolen har fortsat som mål i 2019 at skabe en stadig hurtigere overgang til ordinære aftaler i alle sine erhvervsuddannelser og særligt fokusere på at nedbringe tiden 

inden indgåelse af en første uddannelsesaftale.  

 

Afgørende er naturligvis også, hvordan uddannelsen for den enkelte elev fordeler sig mellem ordinær uddannelse og skolepraktik. I tabel 18 ses, at den gennem-  

snitlige andel tid i skolepraktik af alle igangværende aftaler på NEXT er næsten dobbelt så stor som skolerne på landsplan. Skolepraktik på beklædningshåndværker og  

laboratorietandtekniker, som udgør en stor andel af det samlede antal skolepraktikelever, er en særlig udfordring i forhold til den manglende afsætning på markedet.  
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Tabel 20: Skolepraktikandel og restuddannelsesandel i procent i alle erhvervsuddannelserne på NEXT i 2016/17 og 2017/18  

(Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus, januar 2019 - egen tilvirkning)   

  2016/2017  

(1.7.2016 - 30.6.2017) 
2017/2018 

(1.7.2017 - 30.6.2018) 

Uddannelse Andel tid i 

aftale 

Andel tid i 

skolepraktik 

Andel tid i 

aftale 

Andel tid i 

skolepraktik 

Eventkoordinator 100% . 100% . 

Produktør . . 100% . 

Indiv. EUD,   Kontor, handel og forretningsservice 100% . 100% . 

Individuel EUD, Teknologi, byggeri og transport 100% . 100% . 

Individuel EUD, merkantil 100% . . . 

Individuel EUD, produktion og udvikling 100% . . . 

Smed 83% 17% 89% 11% 

Støberitekniker 100% . 100% . 

Industrioperatør 62% 38% 85% 15% 

Værktøjsuddannelsen 88% 12% 83% 17% 

Industriteknikeruddannelsen 83% 17% 82% 18% 

Guld- og sølvsmed 100% . 100% . 

Metalsmed 100% . 100% . 

Procesoperatør 65% 35% 77% 23% 

Murer 88% 12% 94% 6% 

Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger 98% 2% 99% 1% 

Træfagenes byggeuddannelse 85% 15% 87% 13% 

Snedker 55% 45% 56% 44% 

Bygningssnedker . . 100% . 

VVS-energi 100% . . . 

Elektriker 100% . 100% . 

Ejendomsservicetekniker 
97% 3% 98% 2% 

Bygningsmaler 100% . . . 

Skiltetekniker . . 100% . 
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Grafisk tekniker 93% 7% 100% . 

Fotograf 100% . 100% . 

Mediegrafiker 100% . 95% 5% 

Film- og tv-produktionsuddannelsen 100% . 100% . 

Sikkerhedsvagt . . 100% . 

Laboratorietandtekniker 9% 91% . . 

Tandtekniker . . 11% 89% 

Tandklinikassistent 100% . 100% . 

Frisør 94% 6% 96% 4% 

Fitnessinstruktør 100% . . . 

Fitnessuddannelsen . . 100% . 

Kosmetiker 100% . 100% . 

Beklædningshåndværker 
16% 84% 20% 80% 

Teater- event- og av-tekniker . . 79% 21% 

Teater-, udstillings- og eventtekniker 90% 10% . . 

Teknisk designer 67% 33% 66% 34% 

Kontoruddannelse med specialer 94% 6% 97% 3% 

 Handelsuddannelse med specialer 100% . 100% . 

Detailhandelsuddannelsen med specialer 100% . 100% . 

 

 

 

 

 

3.2. Strategi i det praktikpladsopsøgende arbejde på NEXT i 2019 

På basis af analysen og som bidrag til opfyldelsen af resultatmålene har skolen besluttet følgende strategi og indsatser i det praktikpladsopsøgende arbejde: 

 

Strategien er, at virksomhederne kun skal henvende sig et sted på NEXT. For at styrke servicen over for både elever og virksomheder har NEXT etableret  

en særskilt enhed NEXT Virksomhed, som skal arbejde systematisk med service af virksomheder. Målet er, at hæve fleksibiliteten og optimere  

arbejdsprocesser og arbejdsopgaver.  

 

NEXT Virksomhed arbejder for fortsat udvikling i det praktikpladsopsøgende arbejde herunder:  
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Én indgang  

 At skabe en NEXT-organisering, som er gennemsigtig for skolens virksomheder/ kunder/lærlingeansvarlige, som sikrer en hurtig og smidig servicering  

i den samlede virksomhedskontakt  

 

Forsyningssikkerhed  

 At udvikle god parksis i samarbejdet med virksomhederne og smidigt understøtte efterspørgslen på lærlinge og fremme praktikpladskapaciteten samt  

samarbejde med virksomhederne om opkvalificering af arbejdskraften (EUV)   

 

Partnerskaber – Større virksomheder  

 At sikre et både strategisk og operationelt samarbejde med virksomhederne ved at arbejde på det mere strategiske niveau i virksomheder med 

 > 150-250 ansatte omkring rekruttering og sikring af den fremtidige arbejdskraft  

 

Tværinstitutionelt samarbejde - Fælles fokus  

 At understøtte den regionale praktikpladsindsats på tværs af geografier, udbudsområder og fag ved at samarbejde med de øvrige erhvervsskoler på  

Sjælland om oprettelse af flest mulige praktikaftaler  

 

 

NEXT har desuden en forventning til, at dette positivt påvirker målet om, at øge andelen af elever, som efter endt grundforløb erhverver en uddannelsesaftale.  

På NEXT udbydes 45 forskellige EUD-uddannelser og heraf er der SKP på 20 af uddannelserne. Samtidigt er to af uddannelserne omfattet af 0-kvote fra 2018  

og 13 af skolens uddannelser er dimensionerede. Det giver selvfølgelig meget forskellige udfordringer, der skal tages højde for i det praktikpladsopsøgende arbejde. 

Strategien er, at succes med det praktikpladsskabende arbejde i høj grad hviler på to felter. For det første skolens indsats med at skabe tætte relationer til  

virksomhederne og for det andet at kunne matche elever med virksomhederne. 

 

I 2019 fortsætter skolen strategien med, at indgå partnerskaber via bl.a. samarbejde med kommuner og brancheorganisationer og indgåelse i regionale projekter om 

lærlinge på store byggerier eller regionale projekter om partnerskaber med store private-, statslige- eller offentlige virksomheder. Dette arbejde er i høj grad 

medvirkende til at skabe tætte relationer til både virksomheder og andre aktører inden for uddannelsessektoren.  

 

NEXT benytter Praktik+, både som værktøj til at tilrettelægge det opsøgende arbejde, koordinere indsatser og få overblik over virksomheder og læresteder.  

Skolen forventer at kunne indføre et nyt CRM-system til afløsning af Praktik+ pr. 1. august 2019. Skolen har en forventning om at kunne professionalisere og effektivisere  

konsulenternes arbejde ved at give dem et moderne CRM-system, som bl.a. sikrer et bedre relations-salg. Skolen arbejder målrettet med de virksomheder,  

som er godkendte, men som ikke har haft lærlinge inden for de seneste 5 år.   
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3.3.: Indsatser i det praktikpladsopsøgende arbejde på NEXT i 2019  

 

1)Praktikpladssøgning på GF1 og GF2 

Der er brug for, at få udbygget grundforløbselevernes forståelse og færdigheder i, at have et cv og en ansøgning klar undervejs i grundforløbet og aktivt  

løbende arbejde med at ajourføre dette. Virksomhedskonsulenterne besøger grundforløbsklasserne og løfter i samarbejde med faglærerne for at sikre dette. 

Det handler om skrivning af CV/ansøgninger og indsigt og forståelse for, hvilke krav virksomhederne stiller til en kommende elev/lærling. Skolen forpligtiger  

sig på, at eleverne er aktivt praktikpladssøgende og registreret på www.praktikpladsen.dk mindst otte uger før afslutningen af GF2.  

 

2)Trepartsaftalen 

I det kommende år er der fortsat fokus på, at Praktikplads AUB-ordningen skal implementeres. Skolen har særlig fokus på at kunne rådgive virksomhederne om de  

nye regler og bl.a., hvilken ny funktion www.praktikpladsen.dk har i den nye ordning. Skolen oplever en øget fokus fra virksomhederne om, hvilken  

betydning de nye regler har for netop deres virksomhed. På basis af Undervisningsministeriets udsendte vejledning til bl.a. skolerne, faglige udvalg og lokale  

uddannelsesudvalg, vil NEXT Virksomhed endvidere udvikle et redskab (barometer) over skolens uddannelser og tydeliggøre, hvor der er praktikmuligheder og hvor der  

som udlært er gode jobmuligheder. Skolen vurderer, at AUB-ordningen fortsat medvirker til at skabe vækst i praktikpladser, særligt inden for virksomheder,  

som i dag ikke har elever ansat.  

 

 

NEXT vil derfor i særlig grad kontakte denne del af arbejdsmarkedet og planlægger med en fordeling på 50/50% på virksomhedsaktiviteter rettet mod henholdsvis  

godkendte og ikke godkendte virksomheder. 

 

3)0-kvoteuddannelser 

Indførelsen af 0-kvoteuddannelser på beklædningshåndværker og laboratorietandtekniker stiller helt nye krav til virksomhederne i disse brancher. NEXT har 

erfaringsmæssigt haft rigtig svært ved at få elever afsat her og derfor har skolen haft en meget stor mængde af elever i SKP-elever på områderne. I det kommende år 

vil skolen igen forsøge at lægge pres på brancheorganisationerne, som har en helt central rolle at spille, såfremt disse uddannelser skal sikres i fremtiden.     

 

4)Systematisk opfølgning på uddannelsesaftaler  

Virksomhedskonsulenterne og SKP-instruktørerne vil i 2019 løbende følge op på del-, korte aftaler og uddannelsesaftaler, hvor eleven står for at blive udlært. Skolen 

vil via denne tætte opfølgning forsøge at sikre, at elever i del- eller korte aftaler, kan få forlænget deres kontrakt og blive i uddannelsen via samme lærested. Det er et 

ressourcekrævende arbejde, men det er også med til at sikre, at eleverne ikke ”hopper frem og tilbage” mellem SKP og lærested, samt at uddannelsesaftalerne kommer på  

plads i tide. På samme vis sikres, at skolen hjælper de virksomheder, som gerne genansætter en ny elev, når den nuværende bliver udlært. 

 

5)Skolepraktikelever – Andel tid i skolepraktik  

NEXT vil i 2019 udarbejde månedlige oversigter over ”liggetiden” for SKP-eleverne og aktivt arbejde med at få nedbragt ”liggetiden” for alle SKP-uddannelser.  

Da delaftaler ikke tæller med i virksomhedernes opgørelse over elevpoint, har skolen en forventning om, at den nye AUB-ordning vil motivere virksomhederne  

til at tage flere elever og øge indgåelsen af restlæreaftaler.  
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6)Bygge- og anlægsområdet og eux 

Generelt set er virksomhederne gode til at ansætte elever i bygge- og anlægsområdet. Konjunkturerne er meget afgørende og det påvirker og giver traditionelt store  

udsving i antallet af elever, som bliver optaget i SKP. Skolen vil fortsat i 2019 dedikere mange ressourcer til at servicere håndværksvirksomhederne.  

Der er her tale om uddannelserne tømrer, bygningssnedker, murer, struktør og ejendomsservicetekniker. Det er lykkedes at opbygge et tæt samarbejde med mange 

små- og mellemstore virksomheder og det er blevet naturligt for virksomhederne/lærlingeansvarlige i virksomhederne, at ringe til Praktikcentret/NEXT Virksomhed,  

når de skal ansætte en elev.  

 

Eux-lærepladser på bygge- og anlægsområdet får et særligt fokus i 2019, da det erfaringsmæssigt er meget svært at få virksomhederne overtalt til at tage netop  

denne målgruppe af elever. Skoleophold på halve år og meget unge elever (< 20 år) er en stor udfordring. Skolen vil derfor via en ny pjece omhandlende styrken 

ved eux gennemføre en målrettet kampagne for eux i samarbejde med organisationerne. Hertil et kommende AUB-projekt i samarbejde med LUU Træfagene.  

 

7)Industriområdet 

På Industriområdet vil NEXT Virksomhed intensivere et i forvejen tæt samarbejde med Industriens Uddannelser og bl.a. Dansk Industri i 2019, med sigte på at 

brancherne i højere grad vil skabe lærerpladser for både de meget unge, men ikke mindst voksenlærlingene, da eleverne på grundforløbene ofte er over 25 år.  

Indsatsen koncentreres via projektet ”Industrisamarbejdets Lærlingeindsats”, Fremstillingsbranchen med henblik på øget overgang fra GF2 til uddannelsesaftaler 

primært på industritekniker, værkstøjsmager og smedefaget. Produktøruddannelsen er en ny uddannelse også på NEXT og i 2019 vil skolen systematisk  

øge virksomhedernes kendskab til uddannelsen samt søge at etablere et virksomhedsnetværk for afsætning af eleverne.  

 

Elev-optagene til GF2 inden for industri- og procesoperatør er i vækst og pt. kan skolen ikke skaffe praktikpladser i tilstrækkeligt omfang, hvilket bevirker 

en stigning i SKP-aktiviteten. Implementeringen af et nyt Pharma-speciale på procesoperatøruddannelsen, forventes imidlertid også at få positiv indflydelse på indgåede  

uddannelsesaftaler i 2019. Skolen vil iværksætte en oplysningskampagne over for virksomhederne i samarbejde med bl.a. Industriens uddannelser, så antallet af  

SKP-elever kan blive nedbragt i procesoperatøruddannelsen. 

 

 

8)De merkantile uddannelser 

Udfordringer på dette område er bl.a., at mange elever på eux-kontoruddannelsen ønsker at læse videre i stedet for, at tage en praktikplads i faget. I det kommende år  

vil skolen derfor målrettet udfordre kontoreleverne via deres uddannelsesplan og sikre at de styrkes i egen praktikpladssøgning. På handel- og detailuddannelsen er  

overgangen til hovedforløb også meget lav og skolen arbejder her på at få større viden om, hvorfor eleverne vælger praktikpladserne fra med henblik på at stimulere  

elevernes interesse for uddannelserne  

 

 

9)Medie- og serviceuddannelserne     

Samtlige uddannelser i dette fagområde er pålagt dimensionering i GF2. Der er meget stor forskel på virksomhedernes uddannelsespraksis. Frisøruddannelsen har  

eksempelvis en elevovergang fra grund- til hovedforløb på 81%, hvorimod fotograf ligger på 7%, 3 mdr. efter endt grundforløb. Virksomhederne er ofte meget små  
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og økonomisk sårbare samt tøver med at ansætte elever. Her kan øget anvendelse af del- og kortaftaler i 2019 måske bane vejen for flere ordinære praktikaftaler.  

Skolen vil derfor fortsat bruge mange ressourcer i 2019 på at rådgive og hjælpe virksomhederne med f.eks. papirarbejdet, ansøgning om godkendelse, information  

om overenskomster, ferieregler, tilskudsordninger, refusionsmuligheder og praktikmål. 

 

 

NEXT deltager i følgende praktikpladsprojekter 2019:  

 Projekt, Region Hovedstaden, Den maritime håndværker  

 Industrisamarbejdets lærlinge indsats 2019, Fremstillingsindustrien  

 ReVus projekt, Region Hovedstanden – Strategiske partnerskaber i større virksomheder  

 Diverse AUB-Projekter med lokale uddannelsesudvalg (finansieret via AUB – arbejdsgivernes uddannelses bidrag) 

 Frivillige kommunale partnerskaber med 3 kommuner, Dansk Byggeri 

 PIU – Praktik i udlandet – særlig fokus på nordiske lande   

 Videncenter for praktikpladser til unge på store byggerier  
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4. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag – mål og initiativer 

på NEXT i 2019   
 

I arbejdet med skolens pædagogiske og didaktiske grundlag i 2019 har NEXT et fortsat fokus på nedenstående tre indsatsområder:  

 

3.1 Et styrket teamsamarbejde (fortsat) 

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 Læring og undervisning i et digitalt perspektiv   

NEXT har fokus på hvordan nye digitale læringsformer og didaktik kan fremme og udvikle skolens læringsmiljø på tværs af de forskellige 

erhvervsuddannelser. Skolens elever og kursister forventer i stigende grad et læringsmiljø, der rummer såvel lærende fællesskaber som individuel 

opmærksomhed i undervisningen. NEXT har som mål at møde og indfri disse forventninger og i øvrigt generelt styrke læring og undervisning gennem 

en række prioriterede tiltag, som successivt iværksættes frem mod 2020:  
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1)  Organisatorisk oprettelse og bemanding af en ny undervisningsorienteret enhed som arbejder med pædagogisk IT, der skal understøtte den 

digitale udvikling på skolen med kvalificeret didaktisk, pædagogisk og teknisk fokus. 

 

2) Etablering og udvikling af dokumentdeling på NEXT, hvor digitale læringsmidler, litteratur og materialer nemt kan tilgås af en samlet skole –  

både af elever, lærere og øvrige medarbejdere. 

 

 

3) Styrke og intensivere brugen af ”It’s Learning” – en digital læringsplatform (Learning Management System/LMS), som en fælles og primær 

platform for deling, udvikling og formidling af undervisningsforløb og materialer i erhvervsuddannelserne på NEXT.  

 

4) Styrke mulighederne for at tilpasse undervisningen til den enkelte elev og kursist og via øget differentiering i det faglige indhold ved 

anvendelse af forskellige digitalt støttede undervisningsformer og integration af digitale applikationer.  

 

5) Styrket og kontinuerlig anvendelse af digitale værktøjer, der kan evaluere og forbedre undervisningskvaliteten (digitale interaktive tests, hurtig 

feedback, værktøjer til formativ og summativ evaluering m.m.).   
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