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Dansk Industri
Dansk Industri
Dansk Erhverv
Dansk Byggeri
GRAKOM/DOFK
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John Ekebjærg-Jakobsen
Brian Westermann
Lone Nordentoft Frost
Peter Jaques Jensen
Henrik Stilling

3F
3F
Serviceforbundet
HK
Dansk Metal

Anders Sørensen
Jesper Würtzen

Københavns Kommune
Ballerup kommune

Kommunerep.
Selvsupplerende

Vakant
Vakant

Eud, stemmeret
Gymnasier

Elevrep.
Elevrep.

Mette Morales
Louise Danielsen

Stemmeret

Medarbejderrep.
Medarbejderrep.

Forretningsudv.

Forretningsudv.

Næstformand

Ole Heinager, administrerende direktør
Kim Saastamoinen-Jakobsen, vicedirektør
Lars Remtoft, sekretariatsleder
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1. Godkendelse 1.1: Godkendelse af dagsorden.
af dagsorden
og referat
Godkendt
1.2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. juni
2020

2. Økonomi og
stab

Godkendt
2.1 Økonomistatus
Budgetrevision 2020-2 og corona.
Corona:
Ole gennemgik tiltag m.m. på NEXT i forhold til udviklingen i COVID
tilfælde

NEXT har fokus på at sikre at undervisningen, så vidt muligt fortsat
kan gennemføres. Dvs vi skal medvirke til at undgå en nedlukning
som i foråret. Derfor aflyses pt. alle sociale arrangementer, studietur
og lignende.
Der arbejdes på alternative planer for afholdelse af informationsaftener i efteråret, da disse er vigtige for skolens rekruttering.
Uge 43 i Bellacentret er aflyst – ligesom DM i Skills
Budgetrevision 2020-2
Kim gennemgik hovedtallene.
Forventet overskud på mellem 0 og 5 mio. kr. og en buffer på 8
mio.kr.
Grundet bl.a. et mindre frafald, et fint augustoptag og mindre
materialeforbrug udviser budgetrevision 2020 – 2 et bedre resultat
end budgetrevision 2020 -1. Såfremt denne tendens holder vil
direktionen kigge på en opsamling af efterslæb på it, inventar og
vedligeholdelse.
Likviditeten ser fornuftig ud – dette skyldes ikke mindst at
Vestskoven er bleven billigere end forventet.
Direktionen forventer ikke at bruge bestyrelsen tilladelse til optagelse
af lån i 2020
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
2.2. Finanslov 2021
Ingen større overraskelser – dog er der snak om en mindre
taxameterreduktion begrundet i for store markedsføringsudgifter.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

2.3 Kønssammensætning bestyrelsen
I henhold til lovgivningen skal bestyrelsen opstille måltal for
kønssammensætningen i bestyrelsen i forhold til det
”underrepræsenterede køn”. I NEXT’s tilfælde kvinder.
Bestyrelsen godkender et måltal på 3 svarende til 25 %
2.4 Status på strategiarbejde
Ole gennemgik kort status på strategiarbejdet, som i forhold til input
udefra/indefra er udfordret i forhold til COVID19.
Årets interne lederstrategiseminar er afholdt virtuelt, med et efter
omstændighederne godt resultat.

Strategioplæg NEXT 2025 forventes fortsat klar til godkendelse på
bestyrelsesmødet i december
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tilføjede, at
der også skal ligge en implementeringsplan klar på decembermødet.

3. Uddannelser

3.1: Status på praktikpladstal
Ole redegjorde kort for udviklingen siden mødet i juni, hvor der var
konstateret en kraftig nedgang i antallet af aftaler.
Siden er der lavet en trepartsaftale, som NEXT har fulgt op på. Og vi
er nu på niveau med sidste år, dog med variation mellem
uddannelserne. En variation som matcher den udvikling der har
været på arbejdsmarkedet i forbindelse med Corona.
Punktet gav anledning til en længere udveksling af synspunkter på
selve praktikpladsarbejdet.
På den baggrund gøre praktikpladsarbejdet på NEXT til et tema på
det kommende bestyrelsesmøde.
Fokus vil være:
•
•
•
•
•

4. Tema

Brug af data
Overgang fra GF 2.
Praktikpladsøgning på GF 2
Samarbejdet mellem uddannelsesafdelingerne og
praktikcentret
Kvaliteten i SKP

4.1 Campus Ishøj status
Projektchef Camilla Kofod gennemgik udfordringer og de første tiltag
I forhold til Campus Ishøj
Udvalgte udfordringer:
•
•
•

42 % har ikke dansk baggrund
Ca. halvdelen af 9. klasses eleverne er erklæret ikke
uddannelsesparate
Eleverne vælger i stort omfang uddannelsesinstitution uden
for kommunen

Udvalgte første tiltag:
•

Campus Ishøj skal ha en tydelige profil, der udnytter de
mange nationaliteter

•

Campus Ishøj har en meget varieret søgning fra
nabokommuner – specielt ug fra Hvidovre udgør en stor del.

•

Eleverne skal inddrages og fortælle den gode historie.

Bestyrelsen bakker op om den skitserede plan, med tilføjelsen
om at inddrage virksomheder og huske også at have fokus på
de ”etniske danskere”.
4.2 Campus Ballerup status
Uddannelsesdirektør Rasmus Frimodt gav en status på planen for
Ballerup:
Fortsat en brændende platform som følge af bl.a. små
ungdomsårgange, lavt kendskab, og stort frafald (specielt eux og
eud).
En rækketiltag er allerede gennemført, det gælder øget samarbejde
med virksomheder, besøg på folkeskoler, pædagogisk indsats overfor frafald m.m.
Indsatsen har heldigvis allerede givet resultat, i det optaget i august
samlet er øget med ca. 15 %.
Indsatsen BOOST Ballerup fortsætter de kommende år – og der er i
årerne 20 -22 allokeret midler til indsatsen.
Bestyrelsen bakker op om den skitserede plan, og specielt
planerne om tydelig virksomhedskontakt og nultolerance over
for uhensigtsmæssig elevadfærd.
5. Eventuelt

