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NEXT - UDDANNELSE KØBENHAVN
Fabriksparken 31,2600 Glostrup
Tlf.: 35 86 35 86

Møde: Bestyrelsesmøde
Dato: 16. september 2019
Sted: NEXT Uddannelse København, Fabriksparken 31, 2600 Glostrup
Start: Kl. 14.45 - 15.30 Introduktion til Glostrup
Slut: Kl. 15.30 - 18.00 Ordinært møde
Bestyrelse: Henrik Salée Dansk Industri Formand

Jens-Ole Nielsen Dansk Industri
Claus Rosenkrands Olsen Dansk Erhverv
Mads Raaschou Dansk Byggeri
Denis Rasmussen GRAKOM/DOFK

Bjarne Høpner 3F Næstformand
Brian Westermann 3F
Lone Nordentoft Frost Serviceforbundet
Peter Jaques Jensen HK
Henrik Stilling Dansk Metal

Anders Sørensen Københavns Kommune Kommunerep.
Jesper Wurtzen Ballerup kommune Selvsupplerende

Samanda B. Larsen Eud, NEXT Byg, stemmeret Elevrep.
Fatmagul Karabacak Hhx, 3G Sydkysten Elevrep.

Peter Kramhøft Medarbejderrep.
Louise Danielsen Stemmeret Medarbejderrep.

Direktion: Ole Heinager, administrerende direktør
Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør

Afbud: Henrik Stilling, Peter J. Jensen, Claus R. Olsen, Anders Sørensen,
Jesper Wurtzen, Fatmagul Karabacak og Lone Nordentoft.

Referent: Lars Remtoft, sekretariatsleder.

Dagsorden Referat
14.45-15.30 Rundvisning i Glostrup på dele af brancheskolen NEXT Byg. 

Uddannelsesdirektør Jeanette Hall viste rundt.

1. Godkendelse 
af dagsorden 
og referat

Velkommen til Louise Danielsen, ny medarbejderrepræsentant fra 
Albertslund Gymnasium.

1.1: Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

1.2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. juni
2019
Godkendt.
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2. Tema: 2.1 Opfølgning partnerskabsmodellen
Mål og model blev gennemgået af praktikcenterchef Vibeke B. 
Uhrenholt Wiingaard.

Projektet er et samarbejde mellem NEXT, TEC, KNORD og U/NORD 
og har modtaget et samlet tilskud på 6.5 mio. kr. fra Region 
Hovedstaden.

Målet er udarbejdelse af en generisk model for flere 
uddannelsesaftaler indgået med virksomheder over 150 ansatte. 
Modellen forventes færdig ved projektets afslutning i 2020.

Virksomhedskonsulent Karen Olsen gennemgik en konkret case 
med eksempler på de første udviklede værktøjer.

Bestyrelsen kvitterede for gennemgangen, vil gerne følge 
projektets udvikling og orienteres om resultatet ved 
afslutningen.

2.2 Aktuelle udfordringer og projekter på NEXT

2.2.1 Optag af elever på eud og gymnasiet.
Direktør Ole Heinager gennemgik kort de udfordringer de nye 
modeller for optagelse af elever på henholdsvis vores gymnasier og 
eud-afdelinger har medført.

■ Nye gymnasiale adgangskrav, herunder sen og stram proces
■ Justerede eud-adgangskrav - fortsat sen og stram proces
■ Realistisk bud på elever i august kendes først primo juli
■ Udfordringer ift. bemandings- og lokaletilpasningen samt 

arbejdet med den pædagogiske sammensætning af 
medarbejdere

■ Manglende systemunderstøttelse belaster 
studieadministrationen voldsomt

■ Karakterkrav i gymnasiet har ikke givet flere elever på eud
■ Usikkerheden giver frustrerede elever og forældre
■ Svær budgetlægning - både ved indgangen til året og 

løbende

Samlet set har det en negativ konsekvens for NEXTs drift, da det er 
yderst vanskeligt at tilpasse udgifterne på kort sigt, når de samlede 
økonomiske rammer først kendes meget sent.

2.2.2 Frafaldprojekt i samarbejde med Rockwoolfonden.
Uddannelsesdirektør Rasmus Frimodt gennemgik metoder og mål i 
projektet med Rockwoolfonden. Formålet med projektet er at sikre 
en bedre gennemførelse på GF2. Herunder at udvikle databaserede 
løsninger.
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Projektet har været afprøvet på NEXT Byg og bliver nu igangsat på 
tre uddannelser i efteråret (murer, procesoperatør og handel/detail). 1 
løbet af de kommende år vil projektets erfaringer blive udbredt til 
skolens andre uddannelser - herunder forhåbentlig også 
gymnasierne.

2.2.3 Samarbejde med Fonden for entreprenørship
Uddannelsesdirektør Rasmus Frimodt gennemgik samarbejdsaftalen 
med Fonden for entreprenørship. Aftalen er unik, da det er første 
gang fonden indgår et strategisk samarbejde med en skole.

Målet er at udvikle innovative og entreprenørielle kompetencer hos 
vores elever på alle uddannelser, hvor bæredygtighed udgør 
rammen.

Projektet forventes fuldt implementeret på alle skolens gymnasier i 
skoleåret 21/22.

2.2.4 Studica - nyt studieadministrativt system.
Børne- og Undervisningsministeriet besluttede i 2015 at udfase 
erhvervsskolernes studieadministrative system EASY og at lade det 
være op til de enkelte skoler at få udviklet et nyt system.

Siden udmeldingen har NEXT sammen med andre erhvervsskoler 
afsøgt markedet, og er endt med at gå ind i et samarbejde med KMD 
og en række andre erhvervsskoler om udvikling af et system med 
navnet Studica.

Hovedudfordringen er, at ministeriet endnu ikke har taget stilling til at 
udskyde nedlukningen af EASY. I tilfælde af at det ikke bliver 
udskudt, er det kritisk for opgaveløsningen, og der vil skulle bruges 
mange resurser for at kompensere for manglende 
systemunderstøttelse.

Direktionen vil løbende holde bestyrelsen orienteret.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

3.Strategi 3.1 Status og plan for strategiarbejdet på NEXT
Direktør Ole Heinager fremlagde følgende plan:

■ September-oktober: Review af brancheskole- og 
gymnasiestrategierne.

■ 2. december: Udsendelse af strategierne som forberedelse til 
bestyrelsesmødet.

■ 11. december: Præsentation og drøftelse af brancheskole- og 
gymnasiestrategier.

■ 26.-27. februar: Bestyrelsesseminar - fra dag 1. kl. 12.00 til 
dag 2. kl. 12.00. Bookes i Outlook.
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■ Juni 2020: Bestyrelsesmøde med samlet masterplan for 
udmøntning af NEXT strategi 2025.

■ September 2020: Bestyrelsesmøde og endelig behandling af 
NEXT strategi 2025

Der er allerede nu indkaldt til de anførte workshops med alle 
brancheskolerne.

Bestyrelsen godkendte planen.
Sekretariatet indkalder snarest til strategiseminar i februar 2020.

3.2 Status Vestskoven Gymnasium
Byggeriet følger planen på tid, kvalitet og økonomi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.3 Status Vejlebrovej 65 i Ishøj
Ombygningen følger planen på tid, kvalitet og økonomi.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomi og 
stab

4.1 Budgetrevision 2 2019
Vicedirektør Kim Saastamoinen-Jakobsen orienterede om de 
udfordringer, som specielt de manglende gymnasieelever giver i 
henhold til de nye optagelseskrav.

Direktionen forventer dog fortsat at nå et økonomisk nulresultat i
2019

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.2 Finanslov 2020 - ikke fremlagt, da regeringen endnu ikke 
har fremlagt forslag.

4.3 Ny chefaftale.
Sekretariatsleder Lars Remtoft redegjorde for bestyrelsens rolle i 
forhold til den nye chefaftale:

Bestyrelsen skal fastlægge de overordnede retningslinjer for en ny 
lønpolitik.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og fastslog, at 
formandskabet fortsat bemyndiges til i samarbejde med 
direktionen at varetage implementeringen af den nye chefaftale 
på NEXT, herunder forhandle sammensætningen af direktørens 
løn.
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4.4 Resultatløn 2019/2020
Da chefaftalen gælder med tilbagevirkende kraft til den 1. januar
2019, vil dette også medføre ændringer i forhold til den indgåede 
resultatlønskontrakt med direktør Ole Heinager.

Bestyrelsen gav formandskabet mandat til at afklare de 
endelige forhold omkring resultatløn for direktøren i 2019

5. Uddannelser 5.1 Godkendelse af redegørelser om tilsyn på Sydkysten og 
Baltorp Gymnasium
Direktør Ole Heinager opsummerede årsagerne til tilsynene på de to 
gymnasier:

■ Sydkysten og Baltorp Gymnasium er udtaget til tilsyn på 
baggrund af elevernes gennemsnitlige eksamensresultat.

■ Udtagelsen er forventelig - dels pga. elevsegmentet og dels 
fordi igangsatte tiltag ikke har kunne have effekt.

■ Begge gymnasier har indgået i forløb med ministeriets 
læringskonsulenter siden udtagelsen til tilsyn.

■ De tre redegørelser er udarbejdet i forlængelse af denne 
dialog og skal sendes til Børne- og Undervisningsministeriet 
senest 1. oktober 2019.

Bestyrelsen godkendte redegørelserne - med forbehold for 
efterfølgende justeringer for Baltorp Gymnasium.

5.2 AMU Udbudsrunde 2019
NEXT har fået næsten alle søgte udbud - det er specielt glædeligt at 
NEXT Byg har fået en række godkendelser i træbranchen.

NEXT arbejder nu i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg 
på en udbudsplan.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de nye godkendelser og 
tog orienteringen til efterretning.

5.3 Dimensionering/kvoter 2020
Direktør Ole Heinager gennemgik kort REU’s indstilling til kvoter for 
2020. Med undtagelse af to uddannelser ser det rimeligt ud for
NEXT. Vi afventer nu ministeriets endelige udmelding.

Direktionen vil på næste bestyrelsesmøde komme med en indstilling 
på udbud af beklædning og tandtekniker.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Bestyrelsens 
evaluering

6.1: Bestyrelsens Vi time.
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7. Eventuelt Mødet sluttede med et lille glas som tak til Bjarne Høpner, som nu 
takker af og går på pension. Bjarne har siddet i bestyrelsen for 
henholdsvis AMU København, Københavns Tekniske Skole og
NEXT i sammenlagt mere en 30 år. Henrik Saleé takkede ham for 
altid konstruktivt samarbejde i formandsskabet.

8. Næste møde Afholdes den 11. december på Sukkertoppen i Valby kl. 14:30 med 
efterfølgende julefrokost, hvor NEXT’s strategiske ledelse også 
deltager.
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Referat af 16. september 2019
Underskrevet hele bestyrelsen den 11. december 2019

Fatmagul Karabacak - Elevrepræsentant

Peter Kramhøft - ijderrepræsentant Louise Danielsen - Medarbejderrepræsentant


