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Dagsorden Referat  

1. Godkendelse 
af dagsorden 
og referat 

Jens-Ole Nielsen bød velkommen til bestyrelsesmødet og fortalte, at der 
var afbud fra Marius Uhd, Louise Danielsen og Anders Sørensen. 
 
 
1.1 Godkendelse af dagsorden  
Jens-Ole Nielsen gennemgik dagsordenen og spurgte, om bestyrelsen 
kunne godkende dagsordenen.  
 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
1.2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. september 2021 
 
Beslutning: Referatet blev godkendt uden bemærkninger og sendes ud til 
elektronisk underskrift.  
 
 

2. Diverse nyt 
fra direktionen  
 

Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, der fortalte, at 
NEXT har fået produceret en film, som skal lægges på hjemmesiden og 
rettes mod virksomheder, samarbejdspartnere, forældre og potentielle 
elever. Derefter så bestyrelsen filmen. 
 
 
2.1 Corona-situationen  
 
Kim Saastamoinen-Jakobsen redegjorde for corona-situationen. Der har 
været nogle tilfælde af smitte rundt omkring, og NEXT har sendt et par 
klasser hjem, selvom myndighederne ikke påbyder det. NEXT har ud fra et 
forsigtighedsprincip aflyst alle sociale arrangementer for både 
medarbejdere og elever på ubestemt tid.  
 
Kim Saastamoinen-Jakobsen fortalte, at der er planlagt en NEXT-dag for 
alle medarbejdere i september 2022.  
 
Jens-Ole Nielsen spurgte, hvordan det går med at tage stikprøver. Lars 
Remtoft fortalte, at det går fint og uden problemer for både medarbejdere 
og elever. Mikala Tange bemærkede, at nogle elever på Sukkertoppen 
ikke oplever stikprøvekontrollen som specielt effektiv. Lars Remtoft 
fortalte, at det netop er udfordringen med, at det skal være en 
stikprøvekontrol, og at myndighederne laver flere anbefalinger end 
påbud/forbud, som stiller institutionerne i nogle dilemmaer.  
 
 
2.2 Whistleblowerordning  
 
Kim Saastamoinen-Jakobsen redegjorde for etableringen af en 
whistleblowerordning for NEXT’s medarbejdere. Ordningen etableres hos 
Kammeradvokaten inden årets udgang. Direktionen vil lægge op til, at 
medarbejderne i første omgang tager fat i deres nærmeste leder.  
 



 
For eleverne er NEXT ved at undersøge forskellige modeller og hælder 
lige nu til at etablere en central hotline. Mikala Tange har henvendt sig til 
skolens ledelse om netop dette, og i starten af det nye år igangsættes en 
dialog herom. Også her håber NEXT på, at så meget som muligt 
håndteres ved at eleverne tager kontakt til lærere og ledere på skolen.  
 
 

3. Evaluering af 
bestyrelsesse
minaret 
 

3.1 Evaluering af bestyrelsesseminaret 
 
Jens-Ole Nielsen takkede bestyrelsen for nogle gode dage og Mads 
Raaschou for, at bestyrelsen måtte besøge hans virksomhed. Han 
kvitterede i øvrigt for et godt og udbytterigt seminar.  
 
Jens-Ole Nielsen gennemgik besvarelserne, som er overvejende positive. 
De kvalitative besvarelser gav udtryk for, at der var en efterspørgsel på 
mere tid i programmet til drøftelser.  
 
Jens-Ole Nielsen igangsatte en runde, hvor bestyrelsen blev bedt om at 
kommentere på seminaret: 

- Henrik Stilling bemærkede, at det var en god idé at komme ud af 
de vante rammer, der er til ordinære bestyrelsesmøder, så der er 
mere tid til at lære hinanden at kende. De sager, bestyrelsen ikke 
normalt har tid til at dykke ned i, kan man nå på et 
bestyrelsesseminar.  

- John Ekebjærg-Jakobsen var der kun på seminarets første dag, 
men bemærkede, at det var fint med ekstra tid til at få talt sammen. 
Han efterspurgte mere luft i programmet til at få talt sammen.  

- Peter Jaques Jensen bemærkede, at der var nogle gode 
diskussioner på seminaret og fremhævede, at virksomhedsbesøget 
gav et godt blik ind i den verden, NEXT skal uddanne til, ligesom 
der var nogle gode elevcases på seminaret og at det var godt med 
tid til at lære hinanden bedre at kende. Peter Jaques Jensen roste 
Jeanette Hall for faciliteringen.   

- Mette Morales var enig i, at det var godt med elevdeltagelse og 
bemærkede, at det blev tydeligt, at det, eleverne lærer, bliver brugt 
til noget. Mette var enig i, at det havde været godt med mere tid til 
drøftelse med hinanden. 

- Mikala Tange deltog ikke på bestyrelsesseminaret og opfordrede 
til, at man i fremtiden tilrettelægger det på tidspunkter, hvor 
eleverne ikke skal tage fri fra undervisningen, eller så de kan være 
til undervisning om formiddagen.  

- Brian Westermann bemærkede ligeledes, at det var et godt 
seminar, og at der manglende tid til drøftelser, fordi man denne 
gang havde prioriteret et virksomhedsbesøg, som også gav stor 
værdi. Brian Westermann foreslog, at bestyrelsen næste gang kan 
se på en midtvejsevaluering af strategien. 

- Lone Frost kvitterede for et godt seminar og fremhævede særligt 
eleverne, som var meget inspirerende og virksomhedsbesøget. 
Hun bemærkede, at det er vigtigt at have tid til at lære hinandens 
kompetencer at kende og spare på tværs af det, som der ikke er tid 
til på et ordinært bestyrelsesmøde.  



 
- Mads Raaschou takkede for et godt døgn og fremhævede særligt, 

at bestyrelsen lærte hinanden bedre at kende og talte sammen 
uden en stram dagsorden.  

- Anja Trier Wang bemærkede, at seminarer, hvor man lærer 
hinanden bedre at kende, er godt, men at der manglede strategiske 
diskussioner i programmet, da der var for mange oplæg. Anja Trier 
Wang fremhævede virksomhedsbesøget, som var meget 
interessant og gav et nyt input til, hvad skolens opgave også er.  

 
 
3.2 Indstilling om årligt bestyrelsesseminar 
 
Jens-Ole Nielsen redegjorde for forretningsudvalgets indstilling om et årligt 
bestyrelsesseminar og spurgte, om bestyrelsen kunne tilslutte sig 
indstillingen.  
 
Beslutning: Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.  
 
 

4. Bestyrelsens 
sammen-
sætning 
Kl. 15.00-15.15 
 

4.1 Vedtagelse af bestyrelsens sammensætning pr. 1. maj 2022 – 
reduktion med mindst 2 
 
Jens-Ole Nielsen fortalte, at både A- og B-siden som aftalt har informeret 
sekretariatet om, hvem der fortsætter i bestyrelsen. Det er blevet aftalt, at 
hhv. 3F og GRAKOM/DOFK afgiver et mandat hver. Sekretariatet har 
rettet vedtægterne herefter.  
 
Jens-Ole Nielsen spurgte, om bestyrelsen kan vedtage 
vedtægtsændringerne.  
 
Beslutning: Bestyrelsen vedtog vedtægtsændringerne enstemmigt (Claus 
Rosenkrands og Mads Raaschou deltog via teams). 
 
 

5. Økonomi og 
stab  
 

5.1: Godkendelse af revisionsprotokollat (løbende) for 2021 
 
Jens-Ole Nielsen bød velkommen til Christian Staack Larsen, Peter 
Lyngsø og Jakob Theilmann, som deltog på punktet. 
 
Jens-Ole Nielsen gav ordet til Kim Saastamoinen-Jakobsen, som 
redegjorde for hovedkonklusionerne i revisionsprotokollatet udarbejdet af 
EY.  
 
Revisionen anfører, at NEXT fortsat har tilrettelagt en god økonomistyring, 
men at implementeringen af det nye studieadministrative system har givet 
udfordringer i 2021. 
 
Kim Saastamoinen-Jakobsen fremhævede manglende bogføring af 
taxameterindtægter, som EY har anført som et observationspunkt i 
revisionsprotokollatet. Kim Saastamoinen-Jakobsen bemærkede, at den 
manglende bogføring af taxameterindtægter er sket som følge af 
implementeringen af et nyt studieadministrativt system (Studica), som 



 
endnu ikke indberetter eleverne korrekt. Der gennemføres to testkørsler i 
december 2021 inden den endelige indberetning for 2021 sker den 15. 
december 2021. Testkørslerne har indtil videre haft positive resultater, og 
forventningen er, at indberetningen kommer til at gå fornuftigt. Hertil 
kommer, at der i januar måned som hidtil er mulighed for at foretage 
supplerende indberetninger. 
 
Hvis indberetningen ikke afvikles korrekt, har det betydning for den 
indtægt, NEXT får – men indberetning kan foretages senere i op til 5 år. 
 
Kim Saastamoinen-Jakobsen fortalte, at revisionen ikke har yderligere 
bemærkninger. 
 
Henrik Stilling bemærkede, at der har været mange tilsynssager på NEXT 
og spurgte, om det er et generelt billede for alle skoler, eller om det er 
særligt for NEXT. Kim Saastamoinen-Jakobsen fortalte, at ministeriet laver 
mange tilsyn, og nogle af dem giver rigtig god mening, da de får NEXT til 
at reflektere over, hvad vi kan gøre bedre. Det er NEXT’s opfattelse, at alle 
erhvervsskoler er underlagt mange tilsyn. Ole Heinager supplerede med, 
at flere af NEXT’s tilsyn bl.a. hænger sammen med den socioøkonomiske 
sammensætning, hvor NEXT i mange tilfælde vil blive udtaget. Ole 
Heinager har talt med ministeriet om, at man ikke altid ud fra tilsynene kan 
aflæse proportionerne og alvorlighedsgraden.  
 
Beslutning: Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.  
 
 
5.2: Orientering om status på forventet årsresultat for 2021 
 
Kim Saastamoinen-Jakobsen redegjorde for status på budgettet for 2021, 
hvor forventningen ved udgangen af oktober måned fortsat er et 
årsresultat på 5 mio. kr. Der er fortsat to måneder tilbage af året, hvorfor 
der naturligvis kan forekomme ændringer, der kan påvirke årsresultatet.  
 
Konklusion: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
 
5.3: Godkendelse af budget 2022 
 
Kim Saastamoinen-Jakobsen redegjorde for budgetprocessen for 2022, 
hvor forventningen er, at NEXT vil kunne leve op til et resultat på 5 mio. 
kr., som det er beskrevet i den finansielle strategi.  
 
I budgettet er det lagt til grund, at NEXT kan drifte normalt uden corona-
restriktioner.  
 
Kim Saastamoinen-Jakobsen redegjorde derefter for de usikkerheder, der 
er hvert år og for de usikkerheder, der gør sig gældende særligt i 2022.  
 
Kim Saastamoinen-Jakobsen redegjorde for NEXT’s likviditet med en 
bemærkning om, at indtægterne fra salget af grund i Ballerup er på 



 
regnskabet for 2022 og altså ikke regnskabet for 2021, som det er fremgår 
af slides. Det har ingen konsekvenser for likviditeten. 
 
Palle Overgaard spurgte, hvorfor der er en så stor stigning på socialt 
taxameter. Kim Saastamoinen-Jakobsen fortalte, at NEXT ikke har fået 
socialt taxameter på htx og hf før nu.  
 
Anja Trier Wang spurgte om, hvordan færdiggørelsestaxameteret er 
budgetteret. Jakob Theilmann fortalte, at NEXT har lagt en bufferpost ind 
på 2 mio. kr., som er ca. halvdelen af, hvad NEXT normalt får i 
færdiggørelsestaxameter, til at dække eventuelle tab. 
 
Beslutning: Bestyrelsen godkendte budgettet for 2022.  
 
Jens-Ole Nielsen takkede Christian Staack Larsen, Peter Lyngsø og Jakob 
Theilmann for deres deltagelse.  
 

6. Uddannelser 
 

6.1 Det politiske landskabs indflydelse på NEXT (nul år og klimaskoler) 
 
Jens-Ole Nielsen bød velkommen til Jakob Theilmann og Thomas 
Andersen, som deltog på punktet. 
 
Ole Heinager redegjorde for baggrunden for elevfordelingsaftalen og for 
beslutningen om midlertidigt stop for optag på Sydkysten Gymnasium (hhx 
og stx) samt de bekymringer, NEXT har vedr. både campus-gymnasierne 
og vores city-gymnasier.  
 
Claus Rosenkrands spurgte, om NEXT allerede nu kan sige noget om, 
hvad nul-året kommer til at have af betydning, og om NEXT skal øge 
rekrutteringsindsatsen på Sydkysten næste år. Ole Heinager forsikrede 
om, at vi er i fuld gang med at brainstorme om rekruttering og fastholdelse. 
Ole Heinager foreslog at invitere Camilla Kofod med til marts-mødet for at 
fortælle om alle de ting, vi har gang i. 
 
Jesper Würtzen og Ole Heinager aftalte at invitere borgmester i Herlev 
Kommune Thomas Gyldal til et kaffemøde i Ballerup vedr. nul-år på Herlev 
Gymnasium. 
 
Derefter redegjorde Ole Heinager for regeringens forslag om at etablere 
tre klimaerhvervsskoler.  
 
Der var herefter en drøftelse i bestyrelsen om, hvordan bestyrelsen 
forholder sig spørgsmålet om tre klimaskoler hhv. en bred styrkelse af alle 
erhvervsskolers klimaindsats. Det blev besluttet at afvente den politiske 
udmøntning. 
 
 
6.2 Status på praktikpladstal og håndtering af trepartsaftalen 
Jens-Ole gav ordet til Jakob Theilmann. 
 



 
Jakob Theilmann fortalte, at NEXT’s praktikpladstal overordnet set følger 
arbejdsmarkedet, hvorfor der er vækst i antallet af lærepladser. Det er en 
landstendens.  
 
Jakob Theilmann igangsatte et gruppearbejde, som skulle fokusere på to 
spørgsmål vedr. trepartsaftalen:  
 

1. Skal vi som skole satse på mindre vækst i antal årselever på GF2 
for at skabe større succes i forhold til indfrielse af treparten, og 
hvordan tilsikrer vi det, når vi stadig er forpligtet til at håndtere ”de 
svage elever” og løse vores samfundsopgave som 
uddannelsesinstitution?  

2. Skal vi f.eks. optage færre elever på GF1, da det giver mening i 
forhold til mulighed for større succes i relation til trepartsaftalen, 
men vil gøre overgangen fra folkeskole til erhvervsuddannelse 
svær og derved være et forkert signal og besværliggøre de 
overordnede politiske målsætninger i forhold til flere faglærte i 
Danmark?  

 
Efter endt gruppearbejde blev der samlet op i plenum. 
Hovedkonklusionerne fra drøftelserne var, at:  

- Væksten på uddannelserne bør være markedsdrevet, så eleverne 
også kan komme i beskæftigelse efterfølgende. Ole Heinager 
bemærkede i den forbindelse, at beskæftigelse for faglærte og for 
lærlinge ikke hænger proportionalt sammen på alle uddannelser – 
særligt industriuddannelserne.  

- Efterspørgslen på lærlinge kan være geografisk bestemt, hvorfor 
eleverne skal være mobile. Treparten tager ikke hensyn til lokale 
forskelle og forskelle mellem store og små uddannelser. 

- Der bør laves en risikovurdering af at holde væksten høj af 
samfundsmæssige årsager. 

- Der bør ikke være et reduceret optag på GF1, men der kan blive 
behov for en slags kvote, og så kan man på GF1 præsentere 
eleverne for muligheder på uddannelser, hvor der er plads og 
lærepladser, ligesom FGU, 10. klasse og ufaglærte voksne kan 
være ekstra indsatsområder. 

- Der skal skabes politisk opmærksomhed om at tilrettelægge 
eux’en, så der er større incitament til at tage en lærling fra eux. 

- Der bør også være en drøftelse af, hvad NEXT kan gøre for at øge 
antallet af lærepladser f.eks. gennem intensivering af samarbejder 
og opsøgende arbejde. 

- NEXT skal imødekomme samfundsopgaven om, at flere skal tage 
en erhvervsuddannelse i videst muligt omfang, ligesom parterne og 
de faglige udvalg skal understøtte opgaven med at løse manglen 
på kvalificeret arbejdskraft. 

- En konsekvensbeslutning om at lukke eller reducere optag på visse 
uddannelser vurderes ikke relevant på nuværende tidspunkt.  

 
Ole Heinager kvitterede for bestyrelsens input og bemærkede, at det er en 
svær opgave, institutionerne er blevet stillet. Hvis NEXT skal lykkes med 
hensigterne i trepartsaftalen, vil det være vigtigt med sparring og støtte fra 
de faglige udvalg.  



 
 
Jens-Ole Nielsen samlede op på punktet og konkluderede, at der er nogle 
modsatrettede hensyn ift. trepartsaftalen, der skal tages højde for. Der er 
behov for en analyse af årsagerne til, at eleverne ikke får en praktikplads. 
Jens-Ole Nielsen foreslog en temadrøftelse på det kommende møde.  
 
 

7. Strategi  
Kl. 17.30-17.55 

7.1 Status på brancheskole- og gymnasiestrategierne 
 
Jens-Ole Nielsen foreslog, at punktet overføres til næste bestyrelsesmøde 
grundet manglende tid. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. 
 
7.2 Strategisk fokusområde Efteruddannelse: Nyt amu-site  
 
Jakob Theilmann fortalte om baggrunden for den nye kursushjemmeside, 
hvorefter bestyrelsen blev præsenteret for siden.  
 
Sitet markedsføres i begyndelsen af det nye år.  
 
Jakob Theilmann fortalte, at NEXT’s kurser fortsat er at finde på andre 
sites.  
 
 
7.3 Strategisk fokusområde Lærepladser med perspektiv: 
Virksomhedsrådgivningen 
 
Jakob Theilmann fortalte, at NEXT har oprettet virksomhedsrådgivningen 
som respons på, at nogle virksomheder har givet udtryk for, at NEXT er 
svær at få fat på. Virksomhedsrådgivningen skal være én fælles indgang 
for alle.  
 
Jens-Ole Nielsen takkede Jakob Theilmann og Thomas Andersen for 
deres deltagelse. 
 
 

8. Eventuelt  
Kl. 17.55-18.00 
 

Jens-Ole Nielsen bad bestyrelsen melde ind til sekretariatet, hvis der er 
datoer, medlemmer i bestyrelsen ikke vil kunne deltage på møder i 2022:  
 
Jens-Ole Nielsen beklagede aflysningen af julefrokosten og takkede 
bestyrelsen for det gode arbejde i det forgangne år og ønskede god jul og 
godt nytår.  
 
Jens-Ole gav ordet til Ole Heinager, som også takkede bestyrelsen for 
aktiv deltagelse og godt samarbejde.  
 
 

 


