
 
Referat 
 
NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN 
Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby 
Tlf.: 35 86 35 86 

Møde: Bestyrelsesmøde 
Dato:  27. september 2021 
Sted:  NEXT Uddannelse København, Vejlebrovej 65, 2635 Ishøj - lokale CS64, 

stuen 
Start: Kl. 14.30 
Slut:  Kl. 18.15 
Bestyrelse: Jens-Ole Nielsen Dansk Industri  Formand 

Anja Trier Wang Dansk Industri                         
Mads Raaschou Dansk Industri  Forretningsudv. 
Claus Rosenkrands Olsen  Dansk Erhverv 
Palle Overgaard  GRAKOM/DOFK 
 
John Ekebjærg-Jakobsen 3F   
Brian Westermann 3F  Forretningsudv. 
Lone Nordentoft Frost Serviceforbundet 
Peter Jaques Jensen  HK 
Henrik Stilling  Dansk Metal  Næstformand 
 
Anders Sørensen  Københavns Kommune  Kommunerep. 
Jesper Würtzen  Ballerup kommune            Selvsupplerende 
 
Marius Uhd                           Eud (stemmeret) Elevrep. 
Mikala Tange                         Gymnasier  Elevrep. 
 
Mette Morales  Stemmeret  Medarbejderrep. 
Louise Danielsen   Medarbejderrep. 
 

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

Afbud: 
 

Anders Sørensen 
Jesper Würtzen fra 16.10 

Referent: Lars Remtoft, sekretariatsleder 
Sofie Pam Jensen, referent  
 

 
  



 
 
Dagsorden Referat 
0. Rundvisning Bestyrelsen blev præsenteret for de nye faciliteter på Sydkysten 

Campus. 

1. Godkendelse 
af dagsorden 
og referat 
 

1.1 Godkendelse af dagsorden  
 
Dagsorden godkendt – Louise Danielsen spurgte til et punkt om 
elevfordeling på gymnasierne – punktet henvist til eventuelt. 
 
1.2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2021 
  
Referat godkendt. 
 

2. Kommunalt 
udpeget 
medlem 

2.1 Vedtægtsændring: § 4 stk. 2 D – det udpegede kommunale 
medlem skal være borgmester. 
 
Jens-Ole Nielsen argumenterede kort for forslaget, som er 
begrundet i et ønske om en kommunal repræsentant med grundigt 
kendskab til grundskolen og aftagerperspektivet.  
 
Efter en kort drøftelse blev forslaget vedtaget enstemmigt.  
 

3. Bestyrelses-
sammen-
sætning 

3.1 Bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2022 – reduktion med 
mindst 2. 
 
Jens-Ole Nielsen ridsede kort forløbet op fra henholdsvis de sidste 
bestyrelsesmøder samt forretningsudvalgsmøder. 
 
Opgaven om reduktion af antal bestyrelsesmedlemmer er en bunden 
opgave dvs., at den følger af Bekendtgørelsen af lov for institutioner 
om erhvervsuddannelser. 
 
På den baggrund har forretningsudvalget valgt at indstille den 
såkaldte minimumsmodel, som betyder, at der udgår et medlem fra 
henholdsvis A og B siden. 
 
Louise Danielsen anførte, at hun som repræsentant for gymnasierne 
er utilfreds med, at minimumsmodellen maximalt giver mulighed for 
én udefrakommende repræsentant med direkte kendskab til 
gymnasieuddannelserne, og at hun på den baggrund er modstander 
af den model og ønsker den såkaldte ZBC-model med mulighed for 
3 selvsupplerende medlemmer.  
 
Jens-Ole Nielsen igangsatte derefter afstemningen om 
principbeslutning af den såkaldte ”minimumsmodel” som betyder, at 
bestyrelsen reduceres med 2 medlemmer; et fra arbejdsgiversiden 
og et fra arbejdstagersiden. 
 
Vedtaget med 13 stemmer for ud af 13 mulige (enstemmigt). 
 
 



 
Den videre proces: 
 
Senest den 1. november 2021 meddeler henholdsvis A- og B-siden 
til ledelsessekretariatet, hvilke organisationer der skal sidde i 
bestyrelsen fra den 1. maj 2022. 
 
Den endelige vedtægtsændring vedtages på bestyrelsesmødet den 
8. december 2021. 
 
I denne forbindelse ændres formuleringen omkring det 
selvsupplerende medlem (§ 4 C): 
 
Fra: 
      1 medlem udpeges ved selvsupplering med kendskab til de 

videregående uddannelser, grundskolen samt øvrige 
kompetencer der kan supplere bestyrelsen. 

 
Til: 
      1 medlem udpeges ved selvsupplering. 
 
  

4. Økonomi og 
stab  
 

4.1 Økonomistatus sept. 2021 
 
Vicedirektør Kim Saastamoinen-Jakobsen gennemgik hovedtallene i 
Budgetrevision 2021-2. Vi fastholder et overskud på 5 mio. kr. med 
en buffer på 6.5 mio. kr. 
 
I forhold til årselever er der status quo – dog en mindre nedgang 
særligt på NEXT Business. 
 
Som tidligere nævnt er NEXT, som alle andre erhvervsskoler fra 
2021 overgået til et nyt studie-administrativt system. NEXT har valgt 
Studica, som udvikles af KMD. Systemet er under fortsat udvikling, 
hvilket bl.a. betyder, at det pt. ikke er muligt helt at afstemme vores 
årselevtal, hvilket også betyder, at vi endnu ikke har fuldt overblik 
over indtægtsgrundlaget. 
 
Den løbende udvikling af systemet er og har været en udfordring 
også i undervisningsområderne. 
 
Direktionen følger udviklingen tæt og er i dialog med KMD. 
 
På gymnasieområdet er der på 5 af de 6 gymnasier også skiftet 
LMSsystem (fra Lectio til Studi.ly) Også dette giver anledning til en 
del udfordringer i undervisningsområderne: Direktionen følger også 
her udviklingen tæt og vil i den forbindelse også tage et møde med 
elevrepræsentanterne. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 



 
4.2 Finansiel strategi 
 
Ministeriet har udarbejdet et nyt paradigme for de selvejende 
institutioners finansielle strategi. Strategien vil løbende blive taget op 
på bestyrelsesmøderne, når de enkelte elementer er aktuelle. 
Regnskabsleder Peter Lyngsø gennemgik en række af nøgletallene: 
 

• Andel af omsætning til renter og afdrag: 7%  
• Langfristet gæld i pct. af omsætning: 100% 
• Soliditetskrav: 30% 
• Likviditetsbehov – ca. 1½ måneds løn svarende til ca. 60 

mio. kr. 
• Likviditetsgrad: 40% 
• Krav til driftsresultat 5 mio. kr. (svarende til ca. 0,7 % af 

omsætningen 
 
NEXT opfylder allerede ovenstående, og generelt vurderes det, at 
NEXT har en sund økonomi.  
 
Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning og underskriver 
herefter den finansielle strategi, som indsendes til ministeriet 
senest den 1. november 2021. 
 
4.3 Salg af grund i Ballerup 
 
Ressourcechef Christian Staack Larsen redegjorde for sagen. 
 
NEXT fik i 2020 en henvendelse fra FB-gruppen om et byggeprojekt, 
som involverer en del af NEXT’s grund i Ballerup. Det drejer som et 
græsstykke, som ikke har betydning for vores brug af grunden. 
NEXT har efterfølgende været i dialog med ministeriet om forløbet af 
et evt. salg af vores del af grunden. På den baggrund er processen 
nu så langt, at vi mangler bestyrelsens godkendelse af salget. 
 
Bestyrelsen giver på den baggrund enstemmigt tilladelse til 
salg af den angivne del af skolens grund i Ballerup. 
Formanden gives mandat til at underskrive den endelige 
salgsaftale. 
 

5. Uddannelser 
 

5.1 Status på praktikpladstal 
 
Uddannelsesdirektør Jakob Theilmann redegjorde for udviklingen 
det første år i det samlede antal uddannelsesaftaler på NEXT. 
Her ses fortsat en fremgang på alle områder undtagen NEXT 
Business. 
 
Skolepraktiktallene (SKP) er status quo – dog med en lille stigning, 
som følge af de uddannelser, som fik midlertidig SKP-mulighed i 
forbindelse med corona. 
 



 
Bestyrelsen ønsker bl.a. i forbindelse med opfølgning på den nye 
trepartsaftale lidt flere nøgletal f.eks. hvor mange elever der 
gennemførte GF2 ikke fik læreplads. 
 
Det aftaltes, at Jakob Theilmann tager initiativ til en lille 
inspirationsgruppe på nøgletal. Anja Trier Wang, Brian Westermann 
og Claus Rosenkrands tilkendegav, at de gerne vil deltage.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
5.2 Ansøgning af trepartsmidler  
 
Adm. direktør Ole Heinager indledte med, at punktet var kommet 
med, som en opfølgning efter forretningsudvalgsmødet. 
 
Uddannelsesdirektør Jakob Theilmann redegjorde kort for de første 
initiativer, som var taget i henhold til trepartsaftalen og lagde op til en 
drøftelse af input til ansøgninger/bevillinger fra de faglige udvalg til 
understøttelse af skolernes arbejde, i første omgang i forhold til de 
udmeldte puljer i 2021. 
 
Flere bestyrelsesmedlemmer gjorde opmærksomme på, at der 
fortsat hersker en del usikkerhed omkring ansøgnings- og/eller 
bevillingsprocedure i forhold til de midler, de faglige udvalg har 
modtaget. 
 
Bestyrelsen tilslutter sig de overordnede rammer for de 
initiativer, som NEXT vil understøtte med midler fra de faglige 
udvalg: 
 

• Der understøtter skolens pejlemærke - bæredygtighed 
• Der understøtter initiativer, som kan skabe værdi for lærlinge 

og virksomheder på tværs af uddannelser på NEXT 
• Der understøtter eux (afsætning af lærlinge)  
• Der understøtter bedre rekruttering af elever 
• Der understøtter udvikling/fastholdelse af elever  

 
Indsatser prioriteres i forhold til antallet af årselever og 
indfrielsesårstal. 
 
I den videre proces vil uddannelsesdirektør Jakob Theilmann og chef 
for området Thomas Andersen gå i dialog med bl.a. udvalgte 
bestyrelsesmedlemmer om det videre forløb.  
 

6. Strategi 
 

6.1 Bestyrelsesseminar 15.-16. november  
 
Adm. direktør Ole Heinager præsenterede ideen med seminariet, 
som gerne skulle give bestyrelsen inspiration i forhold til skolens 
opgaver og koblingen til den almindelige samfundsudvikling.  
 
Programmet er bygget op om følgende overskrifter: 
 



 
• Fremtidens kompetencer/oplæg ved Camilla Mehlsen 

(forsker og forfatter) 
• Bæredygtighed/oplæg ved Flemming Olsen (Ungdomsbyen)  

 
I begge moduler vil der være konkrete eksempler fra skolen på, 
hvordan der arbejdes med emnerne og deres relation til de tre 
pejlemærker i strategien. 
 
Workshopsne faciliteres af direktionskonsulent Jeanette Hall. 
 
Herudover vil der være besøg på bestyrelsesmedlem Mads 
Raaschous virksomhed. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig programmet – idet man lægger vægt på 
koblingen mellem de overordnede oplæg og skolens hverdag.  
  
 

7. Eventuelt  
 

Aktuelt 
 
Adm. direktør Ole Heinager benyttede den resterende tid til en kort 
gennemgang af den uddannelsespolitiske dagsorden (slide vedlagt). 
 
Elevfordeling på gymnasierne 
 
Der arbejdes pt. på at udforme en elevfordelingsmodel, som i højere 
grad end nu skal sikre en bedre fordeling af elever på gymnasierne 
efter indkomst. 
 
I denne model indgår også et såkaldt nul-år, hvilket betyder, at der i 
2023 ikke optages elever i 1g på gymnasier, hvor elevfordelingen 
har mange fra de lave indkomstgrupper (konkrete kriterier udestår 
fortsat). Her er tre af NEXT’s gymnasier i spil; Sydkysten, Ballerup 
og Vestskoven. 
 
Det er direktionens nuværende vurdering, at der er stor risiko for, at 
Sydkysten får et nul-år. 
 
Omfordelingen af elever forventes ikke at berøre NEXT’s samlede 
optag.  
 
Klimaerhvervsskoler  
Ministeriet ønsker oprettelse af 3 såkaldte klimaerhvervsskoler, som 
skal have særligt fokus på bæredygtige elementer i erhvervs-
uddannelserne. NEXT har i et indledende stadie afholdt møder med 
TEC om et samarbejde i den forbindelse. 
 
 
Mødedatoer 2022: 
 

• Mandag d. 28. marts 2022  
• Mandag d. 9. maj 2022 – udpegning af selvsupplerende 

medlem 



 
• Mandag d. 20. juni 2022 
• Mandag d. 26. september 2022 
• Torsdag d. 15. december 2022  
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