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Kvalitetsmål/strategi Mål Handling 

Faglighed og kvalitet 

Trivsel 

 

Fastholde den gode trivsel på NEXT Der arbejdes bl.a. med følgende initiativer og indsatser: 

 

• Fortsat fokus på læringsmiljøer og faglighed 

• Løft af kantiner og elevopholdsområder 

• Løsninger på den periodevis trængsel, der kan være i værksteder, når optagene 

bliver store 

• Etablering af elevpanel/elevråd på uddannelser hvor der er behov (flere blev af-

brudt pga. Corona) 

• Etablering af elev-rollemodelkorps 

• Opsætning af smileystandere på udvalgte adresse til at understøtte elevtrivselsmå-

lingerne 

• Fokus på sociale aktiviteter og sundhed. 

Faglighed Sikre højt fagligt niveau Der arbejdes bl.a. med følgende initiativer og indsatser: 

 

• Gennemgang og ajourføring af Lokale Uddannelsesplaner 

• Øget fokus og dialog med virksomhederne, bl.a. med henblik på praksisnær under-

visning 

• Sikre bedre muligheder for, at elever og virksomheder kan se hinanden an ift. ind-

gåelse af uddannelsesaftale 

• Generel styrkelse af innovation og entreprenørskab 

• Fortsat udvikling af e-læringsforløb, hvor det er meningsgivende. 
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Fastholdelse og gennemførelse 

Mindske frafald og sikre overgange 

mellem forløb (Grundforløb og 

Hovedforløb) 

Sikre overgangene mellem GF1 og 

GF2 samt GF2 og hovedforløb med 

minimalt frafald jf. trepartsaftalen 

(maks. 20%) 

Der arbejdes bl.a. med følgende initiativer og indsatser: 

 

• Projektet ”Os i branchen”, som er et fastholdelsesprojekt udviklet i samarbejde med 

Rockwoolfonden, kører nu på flere uddannelser. Det har allerede vist gode resulta-

ter, og det udrulles på skolens øvrige erhvervsuddannelser. 

• Opfølgning på andel i skoleoplæring som procesoperatør i lyset tilsyn 

• Styrkelse af LUU-samarbejde 

• Øget fokus på elevernes personlige kompetencer hos ansøgerne til GF2 

• Øget fokus på GF2 opstart (bl.a. via tværgående 3-partssamarbejde) 

• Screening af elever, der optages på kvotepladser for at sikre højere gennemførsel 

• Virksomhedsbesøg for alle elever i grundforløbet. 

• Stærk forældreopbakning, ved pre-boarding samtaler med forældre samt arrange-

menter med forældredeltagelse. 

Søgning og optag 

Søgning 

 

Sikre tilgangen til vores branchesko-

ler 

Der arbejdes bl.a. med følgende initiativer og indsatser: 

 

• Styrkelse af branding-arbejdet, herunder SoMe og infoaftener 

• Systematisk dialog med branche-repræsentanter om rekruttering og gennemførsel 

• Indgåelse af branchepartnerskaber 

• Udvidet brobygningsarbejde 

• Fortsat relations-arbejde med kommunerne. 


