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Hvorfor er vi her?

På Niels Brock er vi bevidste om vores formål og opgave. 
Vi insisterer på at tænke anderledes og på at gøre os 
umage for at uddanne stadig dygtigere elever, studer-
ende og kursister. 

Gennem generationer har Niels Brock været synonymt 
med medarbejdere, der dygtigt og engageret skaber de 
bedste rammer for ambitiøse, videbegærlige og innova-
tive unges personlige og faglige udvikling. 
 
MIS SIONEN
På Niels Brock forpligter vi os til ambitiøst og vedhold-
ende at udvikle og udbyde relevante uddannelsestilbud, 
der: 

•	 Sikrer dansk erhvervsliv de rette kompetencer 
•	 Optimerer mulighederne for den enkle

Det er Niels Brocks bidrag til Danmarks konkurren-
ceevne.
 

VISIONEN
Niels Brocks vision er at være Danmarks mest interna-
tionale og innovative handelsskole. Anerkendt for vores 
medarbejdere, som professionelt optimerer og faciliterer 
elevernes læringsprocesser.

MÅL
Niels Brocks mission og vision realiseres gennem  
vores fem mål:

•	 Uddannelser i verdensklasse
•	 Attraktivt uddannelsesudbud
•	 Erhvervslivets foretrukne uddannelsespartner
•	 Spændende, udviklende og attraktiv arbejdsplads
•	 Smart institutionsdrift
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På Niels Brock er vi altid fremme i skoene, vi kigger ind 
i fremtiden og er optaget af, hvilke kompetencer mor-
gendagen kalder på. Jeg er jer alle taknemmelig for, at 
i tager netop dette fokus med i jeres daglige arbejde. 
Jeg ved godt, at det kræver en hel del af os alle at sikre, 
at vores elever, kursister og studerende klædes på til 
morgendagen - både fagligt, personligt og hvad angår 
teknologisk kunnen. Derfor er vi naturligvis også am-
bitiøse, når vi formulerer vores digitaliseringsstrategi.

For at sikre implementeringen af digitaliseringsstrategien 
er følgende to ting afgørende for mig: 
 
At viden og ekspertisen bor i jer, og at kompetenceud-
vikling betragtes som et must. For at sikre at vi får jeres 
viden og ekspertise i spil, har vi dannet fem arbejdsgrup-
per med hver deres individuelle blik på teknologi og  
undervisning. Arbejdsgrupperne består af repræsentan-
ter fra ledelse, medarbejdere og elever. 

i forhold til kompetenceudvikling er der allerede gode 
initiativer i gang. Eksempelvis arbejdes der på EUD/
EUX i fællesskab med lærernes digitale kompetencer, 
herunder ”Den digitale lærer” og ”Nye digitale lærings-
teknologier”. Fokus er på den nye lærerrolle og de nye 
kompetencekrav, for ikke mindst på EUD/EUX har vi en 
meget central opgave med på den ene side at sikre, at 
fremtidens elever bliver rustet til de nye kompetence-
behov, og på den anden side udnytte potentialerne ved 
at integrere digitalisering og bruge it som pædagogisk 
værktøj i undervisningen, så kvaliteten i uddannelserne 
kontinuerligt højnes inden for de til enhver tid givne res-
sourcer.
 

På gymnasieområdet anvendes midler fra Undervis-
ningsministeriet til at uddanne repræsentanter fra alle 
faggrupper i Flipped learning. Og dette er kun begyn-
delsen. Vi skal kompetenceudvikle mere. Vi skal afprøve 
og eksperimentere med vores undervisning. Dels ved 
at fokusere på den enkeltes kompetencer og behov 
for efteruddannelse. Dels ved at vi i fællesskab hjælper 
hinanden og sikrer, at vi kommer i mål. 

For det er vores ansvar at sikre, at vi giver depechen 
godt videre til den næste Niels Brock-generation. Og vi 
tager vores ansvar alvorligt. Jeg er vild med, at vi er dem, 
der kan, tør og gør. Derfor er jeg også rigtig glad for - og 
har ikke mindst store forventninger til medarbejdere og 
lederes videre arbejde med dette års strategiske retning. 
For 2018 bliver i den grad året, hvor vi handler. Hvor vi 
kickstarter en ny, stærk brandfortælling, der netop tager 
udgangspunkt i “Niels Brock - for os, der handler”, hvor 
vi virkeliggør digitaliseringsstrategien og skaber nye 
internationale veje. 

Niels Brock har et stærkt brand som uddannelsesinstitu-
tion. Fortællingen hviler på skolens historie, værdier og 
internationale udsyn. Og dét forandres ikke. Skolens  
uddannelsestilbud rækker bredt - lige fra handelsgym-
nasier og erhvervsuddannelser til MBA og bestyrel-
sesuddannelser. For ikke at nævne vores internationale 
aktiviteter. Det bliver derfor brandingindsatsens fornem-
meste opgave at udfolde og samle skolens mange ud-
dannelsestilbud som unikke komponenter i vores fælles 
ståsted. Vores fælles Niels Brock. Vores boldbane. 

Den strategiske retning   
- skoleåret 2018-2019
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kampagne, skolens nye hjemmeside, et navnemæssigt 
tiltag på det internationale område og et stadigt stigende 
internationalt relationsarbejde i højere grad understøtte. 

På det internationale område er ét af mine helt store 
ønsker i 2018 for alvor at igangsætte projektet, der 
sigter mod etableringen af et campus i Vietnam: Et Niels 
Brock-gymnasium og et dansk udstillingsvindue under 
samme tag. Det er et udfordrende, men ikke umuligt 
ønske. Og vi farer med lempe. Sonderer terrænet og 
tilpasser vejen frem. Step by step. 

Et andet område, der tiltrækker sig opmærksomhed, er 
vores strategiske samarbejde med ciBU. Der arbejdes 
i øjeblikket på at opnå en endnu bedre akkreditering. 
Gennem en årrække har danske EUS-studerende, lige-
som en stor andel af vores studenter, haft glæde og gavn 
af dette samarbejde - og vi intensiverer nu markedsførin-
gen af EUS, ligesom vi forsøger os med første år af EUX 
i San Diego. 

Ovenstående definerer Niels Brocks strategiske retning 
for skoleåret 2018-2019. Året, hvor vores fire fælles 
hjørne-flag markerer handling inden for især digital 
(kompetence-)udvikling både på det undervisningsmæs-
sige og det administrative område. Ny branding og et 
internationalt benarbejde. 

Det er den brede vej, vi går - og tror - på. Men vejens  
mønstre, smutveje og måske nødvendige omveje, dem 
definerer vi i fællesskab. i dialogen på møder, på gang-
ene og ved kaffemaskinen. Og i vores lokale handlings-
planer, ikke mindst. For der er, som bekendt, flere veje 
til rom - og vejen til realiseringen af vores vision er ikke 
færdigdefineret. Eksempelvis kalder omlagt lærer-elevtid 
på en didaktisk indholdsdiskussion. For hvordan udnytter 
vi den øgede lærer-elevtid bedst? Hvad er det, vi vil give 

vores elever mere af? Der ligger et udviklingsarbejde i 
også at definere denne del af vores fælles Niels Brock 
strategi. 

2018 er sparket godt i gang. Niels Brock er for dem, der 
handler. Men ærligt, så er vi nødt til at gøre os umage. 
leve op til vores idealer, mål og forventninger. Hver dag. 
Så meget vi overhovedet kan. Velvidende, at kalendrene 
ofte afslører helt proppede dage fyldt med tidlige morg-
ener, projekter, idéer, møder, it-udfordringer, forbere-
delse, rettearbejde, undervisning og meget mere. Det er 
ikke gratis at gøre sig umage på de helt rigtige tidspunk-
ter. Men det betaler sig. Og er så absolut nødvendigt.  
For Niels Brock skal fortsat være godt på vej. Vi har 
depechen - og jeg glæder mig til at løbe med den i 
skoleåret 2018-2019 sammen med jer. 

Anya Eskildsen 
Adm. direktør

Selvom vi går mange veje, har vi fortsat fokus på vores 
fælles hjemmebane. Vi kan fejre skolens 140-års-
jubilæum inden længe. Og set fra mit vindue beror dette 
i høj grad på, at vi hver især fra kælder til kvist kender 
banens linjer. Er fortrolig med Niels Brocks fire hjørneflag: 

•	 Vi skal hæve kvaliteten
•	 Vi skal bruge hinanden (mere)
•	 Elever og lærere skal tilbringe mere tid sammen
•	 Vi skal arbejde smartere og mere effektivt

Du kender banen og linjerne for den, som er din og 
min boldbane. Du må spille på hele banen, udnytte alle 
muligheder. Og du må gerne skille dig ud. På din egen 
kreative spillemåde. Så længe du spiller inden for disse 
fire hjørneflag. For det er hjørneflagene, der konkreti-
serer vores mission: Det er vores fornemmeste opgave 
at skabe et Niels Brock, hvor alle, uanset baggrund, kan 
blive så dygtig som muligt. 

Det første hjørneflag realiseres som bekendt gennem de 
tre andre. Vi skal hæve kvaliteten ved at bruge hinanden 
(mere), ved at elever og lærere tilbringer mere tid sam-
men - og ved at arbejde smartere og mere effektivt. Det 
er ikke blot vores hjørneflag, at undervisere skal være 
mere sammen med eleverne. Det er også en politisk 
beslutning. Vel at mærke i et økonomisk paradigme, 
der kræver mere og bedre service for færre midler. Et 
paradigme, der gælder for hele den offentlige sektor - og 
i særdeleshed for uddannelsessektoren.  

Vores indtægter reduceres frem mod 2020 med to 
procent årligt. Det betyder, at vi i 2020 vil være reduceret 
med 10 procent siden 2016. løbende reduceret tilskud 
og kravet om omlagt lærer-elevtid understreger behovet 
for vores fjerde hjørneflag. Nemlig behovet for bære-
dygtig institutionsdrift. 

i 2017 skruede vi op for vores digitale kompetenceud-
viklingsprogram og udviklingsarbejdet mod administra-
tive lettelser og en underviserrolle, der fokuserer på 
coaching, feedbackprocesser og virtuel undervisning. 
Vi har afsat henholdsvis 5-10-15 procent af undervi-
serens tid til udvikling, blandt andet af fælles forberedte 
forløb i 2017, 2018 og 2019. Og vores strategi har effekt. 
Det glæder mig at se, hvor meget mere vi er begyndt 
at bruge hinanden, også på tværs af uddannelser og 
områder. 

For det er veje, som ”fælles forberedte undervisningsfor-
løb”, ”rullende MATlab”, ”flipped classroom” og ”frem-
tidens studieadministration”, vi skal gå for at nå godt i 
mål. 2018 bliver året, hvor indsatsen for smart og effektiv 
institutionsdrift intensiveres. Hvor vi handler og udrul-
ler individuelle udviklingsplaner for os alle og fortsætter 
implementeringen af skolens nye digitale, administrative 
medarbejder ”roberta”. ”roberta” er allerede et inte-
greret arbejdsredskab i Administrationen - og det impo-
nerer mig at se, hvordan vi i Administrationen viser vejen 
og virkelig er first-movers. Det er en fornøjelse at se 
engagementet og den knivskarpe prioritering af digitale 
løsninger. 

Vi styrker den digitale udvikling for at skabe rum til øget 
lærer- og elevtid og for at lette skolens administration. 
Eller med andre ord: Vi fokuserer på de grundlæggende 
indsatser, der ruster Niels Brock til at levere uddannelse 
i verdensklasse. i år. Næste år. Og i mange generationer 
frem. Niels Brock har leveret fremtidens uddannelser 
siden 1881, og det skal vi blive ved med.

Det er ikke kun herhjemme i Danmark, at vi er godt på 
vej. Vores engagement i at fastholde Niels Brock som en 
førende international uddannelsesinstitution afspejles på 
flere strategiske niveauer. Det skal vores branding
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Vi er allerede godt i gang!

Vi arbejder alle med digitale værktøjer hver eneste dag, 
men det er ikke altid, at vi er bevidste om det. Digitali-
seringen bliver en mere og mere naturlig del af vores 
hverdag, og det er svært at forestille sig en hverdag uden 
brug af digitale hjælpemidler. Det betyder ikke, at vi bare 
skal læne os tilbage og tage det med ro. Det ligger held-
igvis også helt grundlæggende i vores Niels Brock-DNA, 
at vi gør os umage, og at vi hele tiden udvikler os og 
stræber efter at blive bedre i dag, end vi var i går. Vi trives 
ikke med bare at nøjes og gøre, som vi altid har gjort. 
Det digitale område er hele tiden i bevægelse, så vi skal 
holde os på tæerne for at nå vores overordnede vision 
om ”at være Danmarks mest internationale og innovative 
handelsskole – anderkendt for vores medarbejdere, som 
professionelt optimerer og faciliterer elevernes læring-
sprocesser”. Så alt i alt går det fint hånd i hånd med, at vi 
er vedholdende, og at Niels Brock er for os, der handler.

Vi skal fortsætte med at arbejde hårdt med vores fire 
overordnede hovedmål hen mod 2021:

1. Digital blended undervisning og digital undervisning 
(20%)

2. Administrationen total-digitaliseres og effektiviseres, 
hvilket skal skabe både kvalitetsløft og effektiviser-
ing (25%)

3. Øget vækst i antallet af årselever (+15%)
4. Signifikant bedre løfteevne blandt elever og studer-

ende ved hjælp af øget digitalisering

Det kan virke overvældende, at vi hele tiden skal forholde 
os til den digitale transformation, som på ingen måde er 
under opbremsning. Det er overvældende. Der sker rigtig 
meget. Men digitaliseringen åbner også mange spænd-
ende muligheder for os. 

learning Hub’en er et af initiativerne, som har til hoved-
formål at hjælpe hele vejen rundt med at kompeten-
ceudvikle, inspirere, motivere, teste nye digitale  
muligheder, implementere og i det hele taget supportere 
Niels Brocks digitale rejse. Men learning Hub kan ikke 
gøre det alene. Det er en rejse, som vi er på sammen, 
og vi skal hele tiden udfordre hinanden, være nysgerrige, 
involvere – også eleverne – og vise mod. ikke altid bare 
tage den mest befærdede vej, men også finde nye veje 
og turde tage chancer. Det er os, der skal vise vejen.

De fem arbejdsgrupper, der er nedsat, er et andet af 
initiativerne, der skal sikre at alle vores kompetencer 
kommer i spil, og vi skal for alvor i arbejdstøjet i 2018.

KOMpEtENcEudVIKLINg, dE trE NIVEauEr
i arbejdet hen imod at alle undervisere får de fornødne 
digitale og e-pædagogiske kompetencer, arbejder vi 
med tre tekniske niveauer tilknyttet brugen af Moodle  
og andre digitale redskaber:

Den Digitale Vision
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1. Når underviseren arbejder med hovedparten af 
funktionerne på niveau 1, har hun/han styr på det 
grundlæggende og kan dermed facilitere traditionel 
klasseundervisning med de digitale redskaber, som 
vi bruger på Niels Brock.

2. På niveau 2 arbejder underviseren med 2-3 andre 
fagrelevante Moodle-aktiviteter ud over dem på 
niveau 1. Underviseren vil dermed have udvidet sin 
tekniske digitale værktøjskasse til at kunne facilitere 
små blendede forløb.

3. På niveau 3 arbejder underviseren med de mere 
avancerede funktioner, der gør det teknisk muligt at 
facilitere længere blendede eller online læringsfor-
løb.

 

Derudover udbyder learning Hub tre kurser, der giver 
underviseren pædagogiske redskaber til i højere grad at 
kunne facilitere blendede læringsprocesser.

Fremadrettet vil vi hver især hele tiden bygge på og 
blive endnu bedre til at udnytte det potential de digitale 
værktøjer giver os. 

dIgItaL uNdErVISNINg Når undervisningen er digital, faciliteres tilstedeværelsesundervisning ved hjælp af  
digitale værktøjer og typisk gennem mitnielsbrock.dk.
 
ONLINEuNdErVISNINg Onlineundervisning foregår typisk i ‘Mit Niels Brock’, og eleverne er derfor uafhængige  
af sted og sommetider også tid. Eleverne interagerer med online læringsaktiviteter og/eller med hinanden. Underviseren  
er derfor ikke fysisk til stede, men faciliterer elevernes interaktioner i mitnielsbrock.dk.
 
BLENdEd LEarNINg Blended learning kan defineres som:  ”Undervisning, der integrerer online-undervisning  
med tilstedeværelsesundervisning på en planlagt pædagogisk udbytterig måde. Undervisning, der ikke blot kombinerer  
– men har pædagogisk gavn af at integrere tilstedeværelsesaktiviteter med onlineaktiviteter og omvendt.
 
FacILItErE Facilitering dækker over det at hjælpe en gruppe eller individet med at nå et fælles mål, og assistere dem 
i at nå de ønskede resultater. Dette, uden at tage standpunkt eller være producerende, men ved at være knivskarp på 
rammerne og dialogen. Det handler altså mere om at styre på form og mål end på indhold.
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På Niels Brock ønsker vi at holde fast i de kvartalsvise 
undersøgelser blandt eleverne på vores ungdomsud-
dannelser, fordi de løbende giver os værdifulde input 
om læringsmiljøet - både socialt og fagligt. På grund af 
en række udfordringer med den sms-løsning, der i de 
sidste par år har været anvendt til undersøgelserne, er 
konceptet nu blevet revideret. 

En arbejdsgruppe bestående af kvalitetskonsulent Jan 
christensen, rektor Birgitte Faber, uddannelseschef Jens 
Mariager, konsulent Maria Minard, jurist Helle Aagaard og 
it-chef Steffen Herskind har nu en løsning klar til at blive 
udviklet og implementeret i skoleåret 2018-2019. 
 
revisionen af de kvartalsise elevundersøgelser har fulgt 
to spor: 

•	 Et indholdsmæssigt spor med hensyn til valg og 
udformning af spørgsmål/udsagn og svarkategorier

•	 Et teknisk spor med hensyn til dataindsamling og  
– behandling 

Ny t INdhOLd 
indholdsmæssigt har arbejdsgruppen ønsket dels at 
få spørgsmålene/udsagnene til at dække over både 
det sociale og faglige læringsmiljø, dels at koble dem 
direkte til spørgsmål i ETU, sådan at man kan lade den 
årlige ETU-måling erstatte den ene kvartalsvise måling. 
Gruppen har besluttet sig for at udforme 3 faste og 1 
årligt udsagn (der udskiftes en gang hvert skoleår og er 
afhængig af et særligt strategisk indsatsområde for Niels 
Brock) i undersøgelsen. 

Det drejer sig nærmere bestemt om følgende 
spørgsmål:

•	 Jeg vil anbefale uddannelsen til andre
•	 Jeg er glad for at gå i klassen
•	 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen
•	 Jeg får løbende tilbagemeldinger på min indsats 

i undervisningen, så jeg ved, hvordan jeg kan 
forbedre mig

Svarkategorierne bliver identiske med kategorierne i de 
årlige elevtrivselsundersøgelser, så det bliver muligt at 
sammenligne data direkte.
 

Ny tEKNIK
Med hensyn til den tekniske gennemførelse af under-
søgelserne har det været vigtigt at inddrage dels et re-
spondentperspektiv, dels et databehandlerperspektiv, så 
både indsamling og præsentation af data gennemføres 
mest hensigtsmæssigt. Det har blandt andet været et 
væsentligt ønske at få mulighed for at præsentere data 
i realtid, så der kan følges op på data med det samme i 
den enkelte klasse.

Det har i løbet af foråret 2018 vist sig, at Niels Brocks 
lMS-system ikke kan opfylde alle de krav, behov og 
forventninger, vi har i denne forbindelse. Derfor har 
arbejdsgruppen undersøgt markedet, indhentet tilbud og 
undersøgt mulighederne med en række potentielle  
leverandører. Dette er blevet præsenteret for Niels 
Brocks strategiske ledelse på ungdomsuddannelses-
området, og valget af leverandør er faldet på Aspekt. 

Gruppen har vurderet, at Aspekt bedst muligt lever op 
til den kravspecifikation, der er arbejdet med i denne 
sammenhæng. Desuden er vi på baggrund af flerårigt 
samarbejde trygge ved Aspekts produkt- og support-
mæssige kvalitet.

Nyt koncept for de kvartalsvise  
elevundersøgelser
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dE N B rOcKS K E F OrS K E L

De værdier, vi bygger på, 
er rodfæstede i 

handelsmanden 
Niels Brocks 

værdisæt

Vi opfører os ordentligt i alle relationer.

Vi er stolte af vores historie og ved, at navnet Niels Brock forpligter.

Vi har internationalt udsyn, og vi er innovative.

Vi er professionelle, og vi gør os umage.

Vi er en skole, som er tæt på erhvervslivet.
 

Med afsæt i vores historie gør vi en forskel for alle dem, der vælger Niels Brock. 

Man går ikke bare på en uddannelse eller et kursus, når man går på Niels Brock. 

Man er en del af vores skole, vores værdisæt og alt det, som mennesker før os har værnet om. 

På Niels Brock kalder vi det for den Brock’ske forskel.

dE N B rOcKS K E F OrS K E L

De værdier, vi bygger på, 
er rodfæstede i 

handelsmanden 
Niels Brocks 

værdisæt



KPI’er gør det nemmere at  
følge udviklingen

Niels Brocks vision realiseres gennem vores fem  
overordnede mål. Hvert mål har en række kPi’er  
(key Performance indicators) tilknyttet. 

kPi’erne er de delmål, som skal lede frem til, at vi når vores 
fem hovedmål. 

kPi’erne tilpasses årligt afdelingernes lokale forhold.  
Vi har hermed mulighed for at følge udviklingen nøje og 
justere vores indsatser - hvis nødvendigt. 

De fem mål har disse individuelle kPi-rammer : 

1.  uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 
•	 Afgangskarakterer
•	 Elevtilfredshed
•	 Videreuddannelse og praktik
•	 løfteevne

2 .  at traKtIV t uddaNNELSESudBud 
•	 Årlig vækst
•	 Uhjulpet frafald

3.  ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr
Måling af kendskab og image blandt virksomheder  
og institutioner:
•	 kendskab til Niels Brock
•	 Brug af og samarbejde med Niels Brock
•	 indtryk af Niels Brock som uddannelsesleverandør 

4.  SpæNdENdE Og udVIKLENdE  
arBEjdSpLadS
Måling blandt medarbejderne:
•	 Samarbejdet med den lokale ledelse
•	 indflydelse på eget arbejde
•	 Samarbejdet med kolleger 

5.  SMart INStItutIONSdrIFt
•	 ressourcebevidst
•	 Smartere opgaveløsning
•	 Udpræget anvendelse af it
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Uddannelse i verdensklasse er ambitionen om, at Niels 
Brock udbyder uddannelser af højeste kvalitet. Vores mål er 
at ligge i den absolutte top på nedenstående områder:

•	 Afgangskarakterer
•	 Elevtilfredshed
•	 Videreuddannelse og praktik
•	 løfteevne

aFgaNgSKaraKtErEr 
Hvor det er muligt, indgår afgangskarakterer i kPi’en.

ELEV tILFrEdShEd
Den årlige elevtrivselsundersøgelse evalueres op mod året 
før. Hvert kvartal måles desuden på nedenstående spørgs-
mål via sms:

•	 Jeg vil anbefale uddannelsen til andre
•	 Jeg er glad for at gå i klassen
•	 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen
•	 Jeg får løbende tilbagemeldinger på min indsats  

i undervisningen, så jeg ved, hvordan jeg kan  
forbedre mig

 

VIdErEuddaNNELSE Og praKtIK
Vi måler på:

hhX : Hvor mange elever er påbegyndt en videregående 
uddannelse senest tre år efter afsluttet HHX?

Eud : Hvor mange elever, der får elevplads efter endt 
grundforløb

SÅdaN NÅr VI  MÅLEt:
•	 Engagerede og dygtige undervisere underviser  

varieret, inddrager it i undervisningen og giver  
systematisk feedback til eleverne. Hver faggruppe 
arbejder både lokalt og på tværs af institutionerne med 
at afprøve og evaluere forskellige former for feedback 
til eleverne.  
For at skabe en klar kobling mellem elevens præsta-
tioner og faglige niveau, skal læringsmål og feedback-
former være tydelige - og eleverne skal inddrages i 
processen. Ved  skoleårets afslutning skriver hver fag-
gruppe en kort opsamling til ledelsen med de vigtigste 
konklusioner fra arbejdet.

•	 Faglighed og læringsorienteret dagsorden:    
Grundig visitering og kort lunte-politik i forhold til   
elever med lav studieaktivitet  og -involvering.

•	 Servicemindede administrative medarbejdere, der er  
en uundværlig støtte for elevers og underviseres  
hverdag.

•	 Aktivt elevdemokrati og miljø gennem lektiecafe,   
velfungerende elevråd og MegaBrock råd.

•	 Optimalt mix af digital undervisning og  
onlineundervisning.

•	 Perfektionering af ren onlineundervisning.

1. Uddannelse i verdensklasse
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Niels Brocks uddannelsesudbud skal være så attraktivt, at vi 
hvert år vokser i elevantal. Vi tiltrækker fagligt dygtige elever, 
og det frafald, vi ikke selv hjælper på vej, reduceres hvert år.

Vi måler på:

•	 Årlig vækst
•	 Uhjulpet frafald

SÅdaN NÅr VI  MÅLEt:
•	 Tidssvarende uddannelser, der er innovative og  

internationalt orienterede, og som via samarbejde med  
erhvervslivet sikrer eleverne de rette kompetencer.

•	 Højere gennemførselsprocent via fokus på   
faglighed og læringsorienteret dagsorden, grundig  
visitering, løbende overvågning og kort lunte-politik  
 i forhold til elever med lav studieaktivitet og  
-involvering. 

•	 Effektiv og moderne markedsføring og kommunikation,  
der skaber øget synlighed blandt elever, forældre, 
skoler, vejledere og erhvervsliv.

•	 Undervisning af høj kvalitet, hvor undervisere  
anvender digitale undervisningsværktøjer og hermed  
styrker digitalt faciliterede læringsforløb.  

Tætte relationer til virksomhederne skal sikre, at vores ud-
dannelser matcher virksomhedernes og samfundets behov. 
Hvert andet år måler vi på kendskab til Niels Brock og vores 
image blandt private og offentlige virksomheder i Storkø-
benhavn.

Vi måler på:

•	 kendskab til Niels Brock
•	 Brug af og samarbejde med Niels Brock
•	 indtryk af Niels Brock som uddannelsesleverandør 
 

SÅdaN NÅr VI  MÅLEt:
•	 Alle ansatte på Niels Brock er servicemindede og  

salgsorienterede. Vi tager ansvar for samarbejds- 
processen med virksomheder og institutioner, leverer  
til tiden og i den rigtige kvalitet.

•	 Vores undervisere skaber gode relationer og integra-
tion mellem undervisning og virksomheder fx. gennem 
virksomhedsbesøg, gæstelærere, Masterclasses.

•	 løbende udvikling af nye og relevante kurser i regi af  
Niels Brock Videreuddannelse målrettet virksom-
hederne og deres medarbejdere.

•	 Digitale efteruddannelsestilbud udvikles målrettet til 
danske virksomheder, eventuelt i white-labelmodel 
som virksomhedernes egne. 

3. Erhvervslivets foretrukne 
    uddannelsespartner
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Medarbejderne er Niels Brocks kerneressource. Vi skal 
være en attraktiv arbejdsplads for dygtige, udviklingsorien-
terede og kvalitetsbevidste medarbejdere. På Niels Brock 
skal man trives med en alsidig hverdag og udfordringer.

Hvert kvartal måler vi via mail på: 

•	 Det løbende samarbejde med ledelsen
•	 Eget engagement og involvering
•	 Vidensdeling med kolleger
 

SÅdaN NÅr VI  MÅLEt:
•	 Øget vidensdeling og stærkt kollegialt samarbejde  

(eksempelvis øget brug af fælles forberedte forløb).
•	 Brug af tæt-på-ledelse, MUS, afholdelse af 1-1-samtaler 

og dialog om undervisningen.
•	 klare og tydelige hjørneflag som rammer for arbejdet.
•	 klare og tydelige forventninger til arbejdets udførelse 

mellem ledelse og medarbejdere.
•	 involvering i udviklingsprojekter, der giver faglige udfor-

dringer og nye kompetetencer.
•	 Opgradering af digitale medarbejderkompetencer 

sikrer, at alle er på forkant med digitale undervisnings-
værktøjer og anvender disse til fulde.

4. Spændende, udviklende  
    og attraktiv arbejdsplads 

Niels Brock skal være kendt for innovativ, professionel og 
smart institutionsdrift.

Vi måler på:

•	 Brugen af innovative løsninger, der gør undervisning  
og administration mere effektiv.

•	 Energiforbrug: Anerkendte normer og nøgletal.
 

SÅdaN NÅr VI  MÅLEt:
•	 Udbredt digitalisering af studieadministrative  

funktioner og indførsel af selvbetjening.
•	 Udvikling af bygninger og planlægning, så  

ressourcerne udnyttes effektivt.
•	 innovative løsninger til undervisning og eksamination.
•	 Besparelser på el, vand og varme gennem automatik  

og styring.
•	 Til stadighed sikre at bæredygtighed er et parameter  

i indkøb og drift.

5. Smart institutionsdrift
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På Vej-arbejdet begynder med den strategiske udmelding 
fra skolens direktør. i løbet af foråret afholdes strategisemi-
nar med ledere og medarbejderrepræsentanter. Herefter 
arbejdes der lokalt med strategier og konkrete handlepla-
ner.

Det arbejde resulterer i de handlingsplaner, der fremgår af 
de følgende sider, hvor områdernes særkender kommer til 
udtryk. Handlingsplanerne følges tæt af skolens øverste  
ledelse, som fire gange om året følger op på handlings- 
planer og kPi’er via de såkaldte ”dashbrocks”.

Årshjul for Niels Brocks 
strategiske arbejde 2018/2021

Start her.
Forår 2018

Vinter

Sommer

Efterår Forår

Mål og strategier opstilles  
tre år frem. involvering af  

medarbejdere frem til  
fremlæggelse for bestyrelsen i juni.

Vision, strategi og mål for 2018-21  
præsenteres for og godkendes af  

bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender reviderede og nye
handleplaner og vedtager budget for 2019

Opfølgning på/revision af
igangværende handleplaner & budget

(sker hvert kvartal)

Samarbejdsorganisation drøfter 
strategi 2021

Budget for 2019 udarbejdes

PÅ VEJ 2018-2021   NiElS BrOck
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20% dIgItaL uNdErVISNINg

Fra 2021 foregår undervisning som blended learning, der 
integrerer onlineundervisning med tilstedeværelsesundervis-
ning på en planlagt pædagogisk udbytterig måde og ikke bare 
kombinerer, men har pædagogisk gavn af at integrere  
tilstedeværelsesaktiviteter med onlineaktiviteter. Heraf skal 
20% af undervisningen faciliteres online. 

20% af undervisningen på Niels Brocks gymnasier faciliteres 
som blended learning.

100% af underviserne bruger de digitale værktøjer, som Niels 
Brock har valgt til at understøtte undervisningen. 

Blended Learning 
Minimum 5% af undervisningen på Niels Brock faciliteres som 
blended learning.

75% af underviserne bruger de digitale værktøjer, som Niels 
Brock har valgt til at understøtte undervisningen. 

Der iværksættes en dataløsning, hvor alle data samles og  
Machine learning bruges til løbende at træne modeller for  
frafald. løsningen opbygges i samarbejde med eksterne part-
nere, learning Hub og iT. 

Datainfrastrukturen tager aktivitetsdata fra lMS og eksterne 
læringsobjekter/ platforme. Dette skal kunne kobles med ludus 
og øvrige relevante administrative Niels Brock-data. Niels Brock 
får løbende data om progression, frafald og udfordringer med 
materialer eller forløb fra dataløsningen.

Værktøjerne kan variere, da nye teknologier og læringsprogram-
mer løbende bliver udviklet.

Der arbejdes med learning Analytics i forhold til at forstå og 
tilpasse læringsprocesser for den enkelte elev samt i forhold til 
at tilpasse forløb og mindske frafald på uddannelser. 

Undervisere og elever har et altid opdateret datainterface til 
rådighed, der viser aktivitet i læringssystemer.

Datainterfaces (dashboards) til elever og undervisere udvikles 
og testes på Brock Online, 2-årig HHX og eventuelt andre  
uddannelser med højt frafald. Det testes også på gymnasierne, 
hvor der er fokus på at bruge datainterfacet til forbedring af 
den individuelle læring gennem målsætning og mulighed for at 
kommunikere via interfacet om faglige behov.

Adaptive programmer testes og implementeres i fag, så det 
understøtter læring i eget tempo og mulighed for dygtiggørelse 
uanset niveau. Det foreslås, at starte med gymnasierne, jf. 
deres volumen. 

referencegruppen for digital undervisning sikrer ejerskab i 
ledelsen, sammenhæng mellem teknink og didaktik samt 
kvalitetssikring.

25% EFFEKtIVISErINg aF adMINIStratIONEN                                      

Fra 2021 er der gennem digitalisering opnået en samlet  
effektivisering, der reducerer ressourceforbruget i  
administrationen med 25%. 

25% effektivisering af administrationen i forhold til 2017.

10% mindre ressourceforbrug på manuelle opgaver i forhold til 
2017.

25% forbedring af trivselsmåling i forhold til 2017. 

Brug af Predictive Analytics skaber bedre beslutningsgrundlag 
og optimerer performance.

Alle primære administrative processer er understøttet af 
robotics.

15% effektivisering af administrationen i forhold til 2017. 

5% mindre ressourceforbrug på manuelle opgaver i forhold til 
2017.

15% forbedring af trivselsmåling i forhold til 2017. 

Første forsøg med Predictive Analytics skaber bedre beslut-
ningsgrundlag og optimerer performance.

40% af primære administrative processer er understøttet af 
robotics. 

Brug af roberta til at udføre administrative processer. 

inddragelse af medarbejdere i forhold til udvælgelse og optime-
ring af robotics-projekter. 

referencegruppen for digital administration kvalitetssikrer 
arbejdet og processen således, at der skabes ejerskab både 
blandt ledelse og medarbejdere.

referencegruppen sikrer også vidensdeling om Predictive 
Analytics. 

SÅdaN NÅr VI  MÅLENE 

Kpi’er for Niels Brocks digitaliseringsstrategi
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15% ØgEt VæKSt I  ÅrSELEVEr

Fra 2021 har vi skabt en aktivitetsvækst på 15% svarende til 700 
flere årselever. 

15% flere årselever i gennemsnit på tværs af alle uddannelser i 
forhold til 2017.

50% flere onlinestuderende i forhold til 2017. 

7% flere årselever i forhold til 2017.

10% flere onlinestuderende. 

lancering af nyt nielsbrock.dk 

lancering af nyt alumni-netværk.

Fælles visuel identitet er udrullet for alle i organisationen. 

rekruttering af flere studerende og studerende med større 
diversitet. 

Samarbejde med første eksterne virksomheder startet med 
henblik på ”white label-kurser”.

referencegruppen for digitale kanaler sikrer, at de enkelte 
afdelinger når deres vækstmål. 

referencegruppen for digitale kanaler sikrer, at Marketing leve-
rer de rigtige værktøjer på de rigtige tidspunkter for at kunne nå 
målene.  

SIgNIFIKaNt pOSItIV LØFtEEVNE I  aLLE Fag  

Digitalisering frisætter undervisere, giver empowerment til 
eleverne og optimerer læringspotentialet. 

5% højere karaktergennemsnit i forhold til 2017 (forsimplet mål i 
forhold til løfteevne, der kun kan måles på gymnasierne). 

2% højere karaktergennemsnit i forhold til 2017. 

Alle undervisere har deltaget i minimum 3 kompetenceforløb 
omkring brug af digitalt understøttet undervisning.  

70% angiver i medarbejdertrivselsundersøgelsen, at de i  
meget høj grad eller høj grad oplever, at digitale værktøjer 
frisættes fra basale undervisningsopgaver.  

referencegruppen for agil udvikling og nye teknologier sikrer, 
at digitaliseringen hele tiden tager udgangspunkt i seneste 
forskning og nyeste teknologi. 

Der nedsættes en følgegruppe af undervisere, der får lov til at 
frisætte undervisningen med digitale værktøjer med ekstern 
støtte. 

Skolens kompetenceudviklingsprogram sikrer, at undervisere 
er klædt på til at anvende digitale teknologier i de læringsmæs-
sige sammenhænge, hvor det skaber værdi. 
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Erhvervsuddannelserne

i 2018 var én af målsætningerne på Niels Brocks erhvervs-
uddannelser at blive landets største merkantile EUX-skole. 
Dette mål har vi indfriet, og det er vi både glade for og stolte 
af. Det vidner om et stort engagement og en altid fleksibel 
og proaktiv tilgang til opgaverne i medarbejdergruppen. En 
medarbejdergruppe, som dagligt arbejder med eleverne for 
at gøre den enkelte så dygtig som muligt og sikre virksom-
hederne kvalificerede og kompetente elever. Ambitionen er 
at få etableret et 12-sporet EUX-gymnasium i 2021.

OVErgaNgSFrEKVENS Og  
praKtIKpLadSgaraNtI
Vi er i fuld gang med at udvikle praktikpladsfaget - blandt 
andet med afsæt i mere end 30 individuelle virksomheds-
besøg samt tre succesfulde jobbørsdage med deltagelse 
af hele 50 virksomheder. Vi arbejder forsat målrettet på, 
at flere af vores elever indgår en praktikaftale efter endt 
grundforløb. Det nye praktikfag bliver en integreret del af 
vores nye koncept for praktikpladsgaranti. Vi har store for-
ventninger til at disse tiltag vil øge overgangsfrekvensen på 
særligt vores EUX-uddannelse. Udover at flere elever får en 
praktikplads, satser vi benhårdt på at blive erhvervslivets 
fortrukne uddannelsespartner, når det gælder rekruttering 
af elever. Vores mål er således at indgå partnerskabsaftaler 
i skoleåret 2018/2019, hvor partnerskabsvirksomhederne 
oplever, at de får adgang til de dygtige elever. Partnerskaber 
og praktikpladsgarantien skal være med til, at flere unge 
vælger at tage en erhvervsuddannelse på Niels Brock.

prOduKtudVIKLINg
Vi har fortsat fuld speed på produktudvikling. Vores dialog 
med ministeriet om at udvikle Niels Brocks egen hovedfor-
løbsuddannelse (Praktik i egen virksomhed) har trukket ud. 
Udviklingen af den nye uddannelse kan ikke lade sig gøre 
inden for EUD-loven. Ministeriet har nu tilbudt os i stedet at 
udvikle en toårig forsøgsuddannelse med fokus på etable-
ring og Start Up af egen virksomhed. Tilsvarende begyndes 
udviklingsarbejdet med internationalisering på EUX, EUX 
San Diego. Vi oplever allerede stor interesse for muligheden 
for at komme et år til San Diego og tage første del af sin 
EUX her. Vi tror på, at vi kan sende den første klasse afsted 
i august 2019. i august 2017 startede vi vores nye EUX 
iværksætteruddannelse. Vi har videreudviklet uddannelsen, 
og ved optaget august 2018 starter et nyt hold, således at 
vi nu har 55 iværksætterelever på Niels Brocks erhvervsud-
dannelser.

dIgItaLISErINg
i efteråret 2018 er vi på tværs af EUS, EUD og EUX klar til at 
gennemføre 21 forskellige digitale undervisningsforløb af en 
hel dags varighed. Forløbene kører rent online og asynkront 
og er resultatet af forårets digitale udviklingsarbejde. rene 
online og asynkrone undervisningsforløb giver plads til 
kompetenceudvikling, fælles forberedelse og fordybelsestid 
for den enkelte underviser. Forløbene skal ses som én af 
flere måder, hvorpå vi på Niels Brocks erhvervsuddannelser 
arbejder med ”smart institutionsdrift”. 

PÅ VEJ 2018-2021   NiElS BrOck
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uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brocks erhvervsuddannelser er blandt landets 
bedste, når det drejer sig om afgangskarakterer,  
elevtrivsel og overgang til videregående uddannelse.

afgangskarakterer (gennemsnit)
·  EUD ung: 6,0 (gennemsnit af EUD og EUX ung) 
·  EUD voksen: 8,6 (gennemsnit af EUD, EUX og EUX SF     
  voksen) 
·  EUS onsite: 7,6 

Løfteevne på Eud ung
·  EUX: Én karakter i dansk og matematik 
·  EUD: Én karakter i dansk (måles i forhold til  
  folkeskolens afgangseksamen)

Overgangsfrekvens
·  65% af EUS onsite-eleverne på Hovedforløb
·  60% af EUD-eleverne på Hovedforløb 
·  65% af EUX-eleverne på Hovedforløb
·  25% af EUX-eleverne på videregående uddannelse

Elevtrivsel på Eud ung 
·  læringsmiljø: 87 
· Undervisning: 8,5 
· Motivation: 78 

Elevtrivsel på Eud voksen 
·  læringsmiljø: 90 
· Undervisning: 8,5 
· Motivation: 85

Elevtrivsel på EuS onsite
·  læringsmiljø: 90 
· Undervisning 8,5 
· Motivation: 84
 
afgangskarakterer (gennemsnit)
·  EUD ung: 5,8 (gennemsnit af EUD og EUX ung) 
·  EUD voksen: 8,4 (gennemsnit af EUD, EUX og EUX  
  SF voksen) 
·  EUS onsite 7,4

Løfteevne på Eud ung
·  EUX: Positiv løfteevne i dansk og matematik
·  EUD: Positiv løfteevne i dansk

Overgangsfrekvens
·  55% af EUS onsite-eleverne på Hovedforløb
·  52% af EUD-eleverne på Hovedforløb 
·  55% af EUX-eleverne på Hovedforløb
·  22% af EUX-eleverne på videregående uddannelse

Elevtrivsel på Eud ung 
·  læringsmiljø: 82>85  
· Undervisning: 6,9>7,5  
· Motivation: 69>72

Elevtrivsel på Eud
·  læringsmiljø: 87,9>89  
· Undervisning: 7,3>7,5  
· Motivation: 80>82

Elevtrivsel på EuS onsite
· læringsmiljø: 87,5>88  
· Undervisning: 7,0>7,3  
· Motivation: 79>81

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks elevantal vokser årligt ved at fastholde et 
højt fagligt niveau og et lavt uhjulpet frafald.

12-sporet EUX-gymnasium. 

80% af ansøgerne har minimum 6 i gennemsnit  
fra grundskolen.

Nye uddannelser
Der er implementeret: 
· GF2 EUX San Diego-model med studiestart i januar  
  (1 klasse)
· GF1+GF2 EUX San Diego-model (2 klasser)

Evaluering af første gennemløb af ny erhvervsrettet 
2-årig forsøgsuddannelse med studiestart august 
2019.

9 EUX-klasser.

50% af ansøgerne har minimum 5 i gennemsnit fra 
grundskolen.

PiU-muligheder (praktik i udlandet) er afdækket, og 
mulighederne er synlige for eleverne på blandt andet 
nielsbrock.dk.

Ny erhvervsrettet 2-årig forsøgsuddannelse med 
studiestart august 2019.

Nye uddannelser
EUX San Diego udvikles og implementeres med 
studiestart august 2019 (1 klasse)

Ny 2-årig erhvervsrettet forsøgsuddannelse udvikles 
og implementeres med studiestart august 2019.

StratEgISK KpI  2021

ÅrS-KpI 2018-2019

Kpi’er for EUD · ung, voksen og EUS onsite

28

SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brocks medarbejdere optimerer og  
faciliterer elevernes læringsprocesser.

digital undervisning
95% af alle elever angiver i ETU’en, at de er helt  
enige eller delvist enige i, at underviserne er gode  
til at afgøre, hvornår eleverne skal bruge/ikke bruge 
digitale værktøjer.

Eleverne angiver i ETU’en, at 100% af underviserne 
benytter digitale værktøjer til at understøtte under-
visningen.

95% angiver i MTU’en, at de i meget høj grad eller  
høj grad bliver understøttet af den lokale ledelse i 
udviklingen af nye digitale undervisningskompe-
tencer.

20% af undervisningen på EUD, EUX og EUS  
onsite er blended learning.

implementering af Niels Brocks overordnede  
digitaliseringsstrategi.

digital undervisning
100% af underviserne benytter digitale værktøjer  
til at understøtte undervisningen

Minimum 10% af undervisningen på EUD, EUX  
og EUS onsite er blended learning.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet og de videregående 
uddannelser sikrer, at vores uddannelser matcher 
samfundets forventninger og er relevante og aktuelle.

Erhvervsdage
Eleverne oplever praksisnær undervisning ved, at alle 
klasser på EUD og EUX er i kontakt med mindst fem 
eksterne parter (oplæg eller besøg) pr. semester.

EUS-eleverne oplever praksisnær undervisning ved, at 
alle klasser er i kontakt med mindst to eksterne parter 
(oplæg eller besøg) pr. semester.

praktikpladsgaranti
Der er etableret praktikpladsgaranti for EUX-elever, der 
lever op til de fastsatte kriterier. 

Der er etableret portefølje med 150 partnerskabs-
virksomheder inden for handel, detail og kontor. 

Virksomhedsforlagt undervisning er en integreret del 
af erhvervsuddannelserne. 

Erhvervsdage
Alle klasser på EUD og EUX har besøg af eller besøger 
mindst tre virksomhed pr. semester.

Alle klasser på EUS onsite har besøg af eller besøger 
mindst én virksomhed pr. semester.

VFu
Alle EUX-elever på SF er i VFU-forløb af 1 uges  
varighed.

Alle GF2 EUD-elever er i VFU-forløb af 1 uges varighed.

praktikpladsgaranti
Praktikpladsgaranti udrulles for alle EUX-elever, der 
starter grundforløb i august 2018, og som lever op til 
de fastlagte kriterier.

Der indgås 100 partnerskabsaftaler med virksomheder 
om praktikpladsgaranti.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et videns-
miljø præget af højt tempo og stor forandringsvillighed.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål,  
herunder kompetenceudvikling. 

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes der 
med kortlægning af medarbejdernes individuelle 
digitale kompetenceniveau.

Sommer 2021: Minimum 50% mestrer Niveau 3.

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater. 

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål,  
herunder kompetenceudvikling.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes der 
med kortlægning af medarbejdernes individuelle 
digitale kompetenceniveau. 

Sommer 2019:
· Minimum 90% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 1
· Minimum 50% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 2 
· Minimum 30% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 3
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uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brocks erhvervsuddannelser er blandt landets 
bedste, når det drejer sig om afgangskarakterer,  
elevtrivsel og overgang til videregående uddannelse.

Som en del af digitaliseringsprojektet udvikles en 
række digitale virtuelle undervisningsforløb. 

Hver faggruppe arbejder både lokalt og på tværs af 
teams med at afprøve og evaluere forskellige former 
for feedback til eleverne - både i forhold til elevernes 
skriftlige præstationer og i forhold til elevernes mundt-
lige præstationer. For at skabe en klar kobling mellem 
elevernes præstationer og de faglige mål skal lærings-
mål og feedbackformer være tydelige - og eleverne 
skal inddrages i processen. Hver faggruppe udarbej-
der ved skoleårets afslutning en kort præsentation af 
de vigtigste konklusioner fra arbejdet med feedback 
og læringsmål til fremlægges for kollegaer og ledelse. 
Præsentation og drøftelse danner tilsammen grundlag 
for næste skoleårs feedbackarbejde.  

Fortsat systematiseret elevopfølgning mellem vejle-
dere, undervisere og kontaktlærere samt øget fokus 
på elevtrivsel og -motivation.

revidering af faget Praktiksøgning og arbejdet med at 
motivere eleverne til at søge en praktikplads.

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks elevantal vokser årligt ved at fastholde et 
højt fagligt niveau og et lavt uhjulpet frafald.

Fortsat udvikling af EUX-iværksætter og EUX med 
international profil.

Etablering af et EUX-gymnasium, der fremstår med 
attraktivt studiemiljø til unge, der ønsker en mere 
praksisrettet ungdomsuddannelse. 

i samarbejde med Marketing udarbejdes og ekse-
kveres markedsføringsstrategi for EUD, EUX og EUS 
onsite.

Oprustning på det praktikpladsopsøgende arbejde. 
Praktikplads- og virksomhedskonsulenterne indgår 
partnerskabsaftaler med 100 virksomheder (med 
henblik på praktikpladsgaranti). 

Strategiske samarbejder   
Genoptagelse og udvikling af samarbejdet med de 
fem store UU-centre i region Hovedstaden, herunder 
1 årligt dialogmøde.

Markedsføring af vores uddannelser for forældre på 
større virksomheder i Storkøbenhavn.

Genoptagelse og udvikling af samarbejdet med  
Storkøbenhavns jobcentre og a-kasser om EUV og 
rkV, herunder et årligt dialogmøde.

SÅdaN NÅr VI  MÅLENE : 

Kpi’er for EUD · ung, voksen og EUS onsite

30 31

SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brocks medarbejdere optimerer og  
faciliterer elevernes læringsprocesser.

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder kompetenceudvikling, digitalisering og  
fælles forberedelse.

Udarbejdelse af fælles forberedte digitaliserede 
undervisningsforløb i faggruppe- og teamregi.

Systematisk sparing mellem faggrupperne og  
e-læringsteknologerne fra learning Hub-teamet.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet og de videregående 
uddannelser sikrer, at vores uddannelser matcher 
samfundets forventninger og er relevante og aktuelle.

Samarbejde med mindst 10 virksomheder i form af: 
·  Virksomhedscases 
·  Gæsteundervisere
·  Dommere ved messer, Jobbørs, erhvervsdage  
  og rekrutteringsaktiviteter

VFU på alle vores forløb. Desuden partnerskabs-
virksomheder med henblik på udvikling af eksamens/ 
og virksomhedscases samt etablering af praktikplads-
garanti på EUX.

Fortsat konceptudvikling af erhvervsdag på EUS onsite 
samt virksomhedsnetværk.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et videns-
miljø præget af højt tempo og stor forandringsvillighed.

Pædagogisk ledelse med fokus på digitalisering,  
supervision, feedback, synlig ledelse og ”MUS med 
værdi”.

MTU-handleplaner udarbejdes lokalt. Der arbejdes 
med planlægning, forudsigelighed samt motivation.

Videreførelse af kompetenceudviklingsforløbet ”Den 
digitale lærer - nye læringsteknologier, ny lærerrolle  
og nye kompetencekrav”. 

Arbejde smartere – fokus på vidensdeling.

Fokus på dialog og personlig kontakt mellem ledelse 
og medarbejdere.



Handelsgymnasierne

3-ÅrIg hhX
Niels Brocks handelsgymnasier er populære og eftertragte-
de. Vi er stolte over at kunne byde velkommen til ikke færre 
end enogfyrre 1.g-klasser på vores fire profilgymnasier: Det 
internationale Gymnasium i linnésgade, innovationsgym-
nasiet på JTP 10, Handelsgymnasiet JTP 6, inklusiv den 
2-årige HHX, samt vores nyeste skud på stammen - Han-
delsgymnasiet på Nørre Voldgade. 

Sideløbende med den imponerende vækst og produkt-
udviklingen er der er fuld fart på implementeringen af den 
seneste gymnasiereform - og det sker på tværs af de fire 
gymnasier. Samarbejdet er drevet af medarbejderne, og 
deres engagement og virketrang er så dejlig smittende. 
Samarbejdet har allerede resulteret i adskillige fælles plan-
lagte grundforløb, hvor der arbejdes sammen om at udvikle 
fælles forløb og undervisningsmaterialer. 

Fokus i denne strategiske periode retter sig primært mod 
den sidste del af Niels Brocks vision: Den professionelle 
facilitering og optimering af elevernes læringsprocesser. Vi 
skal - dokumenterbart - være bedre til at ”løfte” eleverne. 
Og målsætningen er, at vi på samtlige gymnasier ligger på 
niveau eller har signifikant positiv løfteevne. Der arbejdes på 
konkrete indikatorer herfor, så vi kan målrette indsatsen og 
professionelt optimere elevernes læringsprocesser - gerne 
ved, at vi i endnu højere grad understøtter undervisning-
en ved hjælp af digitale hjælpemidler, herunder adaptive 

læringsprogrammer, mixed reality-teknologier og lærings-
simulationer. 

Dette indsatsområde indgår som et vigtigt element i arbej-
det med de 3 retningsgivende mål opsat af ministeriet:

•	 Vi skal udfordre alle elever uanset social baggrund,  
så de bliver så dygtige, som de kan.

•	 En større andel af studenterne skal påbegynde en 
videregående uddannelse.

•	 Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

Vidensdeling og øget synergi præger også gymnasier-
nes administration - og det arbejde fortsætter ind i denne 
strategiske periode, hvor der vil blive arbejdet med næste 
fase af digitaliseringsstrategien; blandt andet implemen-
teringen af robotteknologi i softwareprogrammer, udvikling 
af chatbots og meget mere under devisen ”information on 
demand”.

PÅ VEJ 2018-2021   NiElS BrOck
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uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock er blandt landets bedste gymnasier, når 
det drejer sig om afgangskarakterer, elevtrivsel og 
overgang til videregående uddannelse.

Afgangskarakterer (gennemsnit): 7,2

· Alle kvartalsvise elevtrivselsmålinger er grønne
· 95% læser på videregående uddannelse
· Den faglige løfteevne er signifikant positiv i alle fag  
  (tallene fås fra UVM’s datavarehus) 
· 20% af undervisningen er blended learning 

· Afgangskarakterer (gennemsnit): 7,0
·  Max 1 gul evaluering i skoleårets sidste  
  elevtrivselsmåling
·  80% læser på videregående uddannelse
· Den faglige løfteevne er i ingen fag signifikant negativ
·  Minimum 5% af undervisningen er blended learning

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks elevantal vokser årligt ved at fastholde et 
højt fagligt niveau og et lavt uhjulpet frafald.

·  Uhjulpet frafald reduceres til 1%
· 350 1. prioritetsansøgere med minimum 5,5 i  
  gennemsnit fra grundskolen

· Uhjulpet frafald holdes under 3%
· 300 1. prioritetsansøgere med minimum 6  
  i gennemsnit fra grundskolen.

StratEgISK KpI  2021

ÅrS-KpI 2018-2019

Kpi’er for Handelsgymnasiet JTP

34 35

SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brocks medarbejdere optimerer og faciliterer 
elevernes læringsprocesser.

Alle fag er faggruppevis og – i det omfang det er  
muligt på tværs af afdelinger – digitaliserede,  
konceptualiserede og i brug via mitnielsbrock.dk.

95% af alle elever angiver i ETU’en, at de er helt  
enige eller delvist enige i, at underviserne er gode  
til at afgøre, hvornår eleverne skal bruge/ikke bruge 
digitale værktøjer.

95% angiver i MTU’en, at de i meget høj grad eller høj 
grad bliver understøttet af den lokale ledelse i udvik-
lingen af nye digitale undervisningskompetencer.

Alle faggrupper har fået en materialebrønd, der kan 
tilgå mitnielsbrock.dk (a la den fra MAtlab). 

Der udvikles 1 forløb i alle fag til materialebrønden,  
som alle gymnasier har adgang til. 

 Alle faggrupper (på tværs af gymnasierne) uploader 
hyppigt forløb og materialer til fælles brug og gør  
brug af disse i undervisningen. Nye forløb uploades 
altid i materialebrønden. 

Faggrupperne forpligtes til et årligt fællesmøde.

Det årlige fællesmøde evalueres; indhold og form 
justeres efter behov.

Der anvendes flere fælles SO-forløb. 

Mindst 4 ud af 7 SO-forløb udarbejdes fælles for  
at mindske arbejdsbelastningen. 

Der arbejdes videre med ensretning af de admini-
strative procedurer i samarbejde med gymnasier- 
nes elevcentre.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet og de videregående 
uddannelser sikrer, at vores uddannelser matcher 
samfundets forventninger og er relevante og aktuelle.

Der er udbudt talentsporsforløb i samspil med 
virksomheder. Alle elever tilbydes (ikke garanteres) 
minimum to forløb i løbet af deres gymnasietid.

Der er etableret samarbejde og brobygningsforløb 
med minimum tre fakulteter på tre lange videregående 
uddannelser.

Brock-score (karrierekompetencer fra gymnasierefor-
men) er implementeret, og alle studenter får udleveret 
Brock-score sammen med eksamensbevis.

Tilbud og gennemførsel af mindst 1 talentspor i  
samspil med virksomheder.

Eleverne oplever problembaseret undervisning ved, at 
alle klasser er i kontakt med mindst tre eksterne parter 
(oplæg eller besøg).

Brock-score anvendes for alle klasser som dokumen-
tation på ekstra aktiviteter.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et videns-
miljø præget at højt tempo og stor forandringsvillighed.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål,  
herunder kompetenceudvikling.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes hele 
dele med kortlægning af medarbejdernes individuelle 
digitale kompetenceniveau.

Sommer 2021: Minimum 50% mestrer Niveau 3.

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater. 

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål,  
herunder kompetenceudvikling.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes hele 
dele med kortlægning af medarbejdernes individuelle 
digitale kompetenceniveau.

Sommer 2019:
- Minimum 90% arbejder med hovedparten af  
   funktionerne på Niveau 1

-  Minimum 50% arbejder med hovedparten af  
   funktionerne på Niveau 2 

-  Minimum 30% arbejder med hovedparten af  
   funktionerne på Niveau 3



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock er blandt landets bedste gymnasier, når 
det drejer sig om afgangskarakterer, elevtrivsel og 
overgang til videregående uddannelse.

Alle undervisere anvender relevante digitale værktøjer 
til at understøtte varieret og udfordrende undervisning.

Digitale værktøjer bruges blandt andet til at give 
eleverne hurtig feedback, så værktøjerne bidrager til, 
at den enkelte elev bliver bevidst om egen udvikling og 
progression.

Formativ feedback anvendes i stigende grad i  
forbindelse med, at reformimplementeringen går ind i 
sine næste faser.

Der er indgået et formelt samarbejde med  
Frederiksberg Sundhedscenter med det formål at øge 
elevernes trivsel. Den fælles handlingsplan indeholder 
et øget fokus på bedre livsstil for den enkelte elev i 1.g, 
så eleverne bliver bevidste om og reflekter over, hvad 
der har betydning for egen trivsel.

indsatsområderne omhandler ernæring, rygestop og 
viden om euforiserende stoffer.  Der arbejdes med et 
sundhedstema i undervisningsforløb.

For eleverne i 2.g og 3.g fokuseres på at blive rustet til 
at agere under tidspres, herunder workshopdeltagelse 
om emnet. 

Der følges løbende op på trivslen i den enkelte klasse, 
efter gennemført ETU i efteråret. 

Hvert studieretningsteam udarbejder en handlings-
plan med indsatsområder, der dækker alle teamets 
klasser. Målet er at forbedre den oplevede elevtrivsel 
og afdelingens trivselsindeks i efterårets måling.

Et attraktivt og aktivt elevmiljø og elevdemokrati 
udbygges. 

·  Vi sætter fokus på løfteevnen på 2. og 3. år:  
  Ved karaktergivning i februar udarbejdes der træk  
  for gennemsnittet i hver klasse. Dette sammen- 
  lignes med landsgennemsnit og løfteevne fra året  
  forinden. 
·   Ved skoleårets første faggruppemøde drøftes årets  
  eksamenskarakterer med henblik på at formulere  
  tiltag til forbedring i det enkelte fag. Dette bliver også  
  et emne på de fællesfaglige dage.

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks elevantal vokser årligt ved at fastholde et 
højt fagligt niveau og et lavt uhjulpet frafald.

Undervisningen er innovativ og udvikles løbende i 
samarbejde med de videregående uddannelser og 
erhvervslivet.

Pædagogiske erfaringer deles systematisk mellem 
studieretningsteams og Niels Brocks gymnasier med 
henblik på at fremme innovativ undervisning.  

kvalitetsbevidst visitering og fastholdelse af ”kort 
luntepolitik” sikrer et læringsmiljø, der er præget af 
faglig nysgerrighed.

Udvikling af lokal studieretning med international  
økonomi A og samfundsfag A som studieretningsfag.

SÅdaN NÅr VI  MÅLENE 

Kpi’er for Handelsgymnasiet JTP

36 37

SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brocks medarbejdere optimerer og faciliterer 
elevernes læringsprocesser.

Digitale læringsprocesser og øget brug af adaptive 
læringsprogrammer frisætter lærerne fra basale  
indlæringsopgaver til elevbaseret dialogisk under-
visning.

Samarbejde med administrationen udvikles og  
styrkes fortsat.

rektorerne fortsætter deres møderække og er  
fortsat optaget af at understøtte fælles processer,  
hvor disse giver mening.

Tværgående opgaver koordineres i ledelses- 
gruppen – og igangsættes og drives på alle fire 
gymnasier.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet og de videregående 
uddannelser sikrer, at vores uddannelser matcher 
samfundets forventninger og er relevante og aktuelle.

Underviserne understøttes i deres relations- 
opbygning til erhvervslivet og de videregående  
uddannelsesinstitutioner.

Alle SO-forløb sættes i gang med en ekstern oplægs-
holder eller med et eksternt besøg for at sikre en 
praksisnær tilgang.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et videns-
miljø præget at højt tempo og stor forandringsvillighed.

Arbejdskulturen er præget af dialog mellem ledelses-
teamet og medarbejderne. Der fokuseres på involve-
ring, vidensdeling, kollegialt samarbejde samt lysten 
til at udvikle sig selv såvel som afdelingen. Udviklings-
arbejdet sker inden for de kommunikerede hjørneflag, 
der danner rammen for arbejdet på Niels Brock.

kompetenceudviklingen understøtter Niels Brocks  
overordnede strategi samt de lokale handlingsplaner.  
Der fokuseres på talentudvikling hos underviserne og 
implementering af gymnasiereformens indsatsom-
råder.

justering af organiseringen
·  Teams med færre medlemmer vil styrke samarbej 
   det i det enkelte team 
·  Den pædagogiske udvikling og indsats styrkes og  
   effektiviseres, ved at der indføres nye funktioner med  
  pædagogisk ansvar

Styrket samarbejde
·  Vidensdelingen styrkes ved, at der gennemføres  
  GrUS i efteråret 2018

Styrket dialog
· Der sikres bedre dialog og fokus på informations- 
   deling gennem månedlige møder mellem ledelse 
  og samlet lærergruppe 
·  Mindst 1 årligt møde med Niels Brocks adm. direktør  
   sikrer et tættere samarbejde med skolens øverste  
   ledelse

Flere fællesforløb
·  Mindst 4 ud af 7 SO-forløb udarbejdes fælles for at  
   mindske arbejdsbelastningen 
·  Alle faggrupper (på tværs af gymnasierne) uploader  
   hyppigt forløb og materialer til fælles brug i materiale- 
   brønden – og gør brug af disse i undervisningen

Kvalitetsarbejdet styrkes
·  ETU’erne tilpasses skolens overordnede plan for       
  dette
·  Den årlige fagevaluering justeres i forhold til tidligere  
   praksis og med input fra en nedsat lærergruppe

Årshjul for skemalægning 
·  Der udarbejdes et årshjul for skemalægning i starten  
  af skoleåret 2018
·  Årshjulet indeholder tidspunkter for offentliggørelse  
   af modulregnskab, således at der er overens-  
  stemmelse mellem faktiske forhold og lærer- 
  gruppens forventninger 

Forbedring af skolemiljøet
·  Der arbejdes med hurtigere fejlregistrering og tydelig  
  opfølgning på indmeldte fejl og mangler
 



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock er blandt landets bedste gymnasier, når 
det drejer sig om afgangskarakterer, elevtrivsel og 
overgang til videregående uddannelse.

·  Afgangskarakterer (gennemsnit): 6,8
·  Alle kvartalsvise elevtrivselsmålinger er grønne
·  85% læser på videregående uddannelse
·  10% forlader gymnasiet som start-uppere
·  Den faglige løfteevne er signifikant positiv i alle fag    
   (tallene fås fra UVM’s datavarehus)
·  20% af undervisningen er blended learning

·  Afgangskarakterer (gennemsnit): 6,3
·  Max 1 gul evaluering i skoleårets sidste  
   elevtrivselsmåling
·  80% læser på videregående uddannelse
·  Den faglige løfteevne er i ingen fag signifikant negativ
·  Minimum 5% af undervisningen er blended learning

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks elevantal vokser årligt ved at fastholde et 
højt fagligt niveau og et lavt uhjulpet frafald.

·  Uhjulpet frafald reduceres til 1%
·  300 1. prioritetsansøgere med minimum 6 i  
   gennemsnit fra grundskolen eller på baggrund af  
   optagelsessamtale/motiveret ansøgning

·  Uhjulpet frafald reduceres til 3%
·  350 1. prioritetsansøgere med minimum 5,5 i  
   gennemsnit fra grundskolen eller på baggrund af  
   optagelsessamtale/motiveret ansøgning

StratEgISK KpI  2021

ÅrS-KpI 2018-2019

Kpi’er for Innovationsgymnasiet

38 39

SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brocks medarbejdere optimerer og faciliterer 
elevernes læringsprocesser.

Alle fag er faggruppevis og – i det omfang det er  
muligt på tværs af afdelinger – digitaliserede,  
konceptualiserede og i brug via mitnielsbrock.dk.

95% af alle elever angiver i ETU’en, at de er helt  
enige eller delvist enige i, at underviserne er gode  
til at afgøre, hvornår eleverne skal bruge/ikke bruge 
digitale værktøjer.

95% angiver i MTU’en, at de i meget høj grad eller  
høj grad bliver understøttet af den lokale ledelse i 
udviklingen af nye digitale undervisnings- 
kompetencer.

Alle faggrupper har fået en materialebrønd, der kan 
tilgå mitnielsbrock.dk (a la den fra MAtlab). 

Der udvikles 1 forløb i alle fag til materialebrønden,  
som alle gymnasier har adgang til. 

Alle faggrupper (på tværs af gymnasierne) uploader 
hyppigt forløb og materialer til fælles brug og gør  
brug af disse i undervisningen. Nye forløb uploades 
altid i materialebrønden. 

Faggrupperne forpligtes til et årligt fællesmøde.

Der arbejdes videre med ensretning af de  
administrative procedurer i samarbejde med  
gymnasiernes elevcentre.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet og de videregående 
uddannelser sikrer, at vores uddannelser matcher 
samfundets forventninger og er relevante og aktuelle.

Eleverne oplever problembaseret læring ved, at alle 
klasser er i kontakt med mindst tre eksterne parter 
(oplæg eller besøg).

Der er udbudt talentsporsforløb i samspil med 
virksomheder. Alle elever tilbydes (ikke garanteres) 
minimum to forløb i løbet af deres gymnasietid.

Der er etableret samarbejde og brobygningsforløb 
med minimum tre fakulteter på tre lange videregående 
uddannelser.

Brock-score (karrierekompetencer fra gymnasie- 
reformen) er implementeret, og alle studenter får  
udleveret Brock-score sammen med eksamensbevis.

Tilbud og gennemførsel af mindst ét talentspor i  
samspil med virksomheder.

Eleverne oplever problembaseret læring ved, at alle 
klasser er i kontakt med mindst tre eksterne parter 
(oplæg eller besøg).

Brock-score anvendes for alle klasser som dokumen-
tation på ekstra aktiviteter.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et videns-
miljø præget at højt tempo og stor forandringsvillighed.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål,  
herunder kompetenceudvikling.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau.

Sommer 2021: Minimum 50% mestrer Niveau 3.

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater. 

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål,  
herunder kompetenceudvikling.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Sommer 2019:
·   Minimum 90% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 1
·    Minimum 50% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 2 
  Minimum 30% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 3



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock er blandt landets bedste gymnasier, når 
det drejer sig om afgangskarakterer, elevtrivsel og 
overgang til videregående uddannelse.

Underviserne er engagerede og dygtige. Der etableres 
et ekstraordinært fundament for HHX på baggrund af 
løbende dialog, flerfagligt samarbejde samt case- og 
problemorienteret undervisning. Der fokuseres  
desuden på de fem innovationskompetencer.

Gymnasiets lærere er optaget af at fremme elevernes 
personlige kompetencer, hvorfor mod, nysgerrighed, 
fantasi og passion er i højsædet.

Alle undervisere anvender relevante digitale værktøjer 
til at understøtte varieret og udfordrende undervisning.

Digitale værktøjer bruges blandt andet til at give 
eleverne hurtig feedback, så værktøjerne bidrager til, 
at den enkelte elev bliver bevidst om egen udvikling og 
progression.

klasselærerfunktionen er styrket og klasseteamet 
planlægger og gennemfører dybdegående trivsels-
samtaler med klassens elever. 

Der indføreres netværksgrupper i 1. g’s-klasserne. 

Elevorganiseringen understøttes af organisationen; vi 
har udviklet et skoleblad, et band og sociale aktiviteter 
uden alkohol. Næste år vil vi desuden skabe et elev-
råd, der arbejder på at sikre, at undervisningskvalitet 
og trivsel er i højsæde.  

·  Vi sætter fokus på løfteevnen på 2. og 3. år:  
  Ved karaktergivning i februar udarbejdes der træk  
  for gennemsnittet i hver klasse. Dette sammen- 
  lignes med landsgennemsnit og løfteevne fra året  
  forinden. 
·   Ved skoleårets første faggruppemøde drøftes årets  
  eksamenskarakterer med henblik på at formulere  
  tiltag til forbedring i det enkelte fag. Dette bliver også  
  et emne på de fællesfaglige dage.

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks elevantal vokser årligt ved at fastholde et 
højt fagligt niveau og et lavt uhjulpet frafald.

Uddannelsen er innovativ og udvikles løbende i 
samarbejde med de videregående uddannelser og 
erhvervslivet. innovative og kreative kompetencer 
kobles med viden om at gøre business. 

Vi er optaget af iværksætteri og entreprenørskab, og 
stimulerer de unges evne til at tænke nyt, se mulig-
heder og omsætter ideer til værdi. 

Vi rækker ud over endt gymnasietid og inviterer  
tidligere elever til at deltage i vores iværksætter-
netværk, således netværket består af både nuvæ-
rende og tidligere elever. Begge parter tilbydes støtte i 
virksomhedsetablering.  

·  Det kommende år styrker vi vores studieretninger og  
  sikrer en tydelig profilering
·  Alle studieretninger skal være beskrevet detaljeret
·  Progressionsplan og plan for alle tre år skal være  
  revideret, således at de matcher ny gymnasiereform

Der er udpeget seks projektledere, der parvist skal 
sikre, at vi lykkes med at få tydelige studieretninger, 
hvor vi gør det, vi siger, og hvor vi adskiller os markant 
fra Niels Brocks øvrige HHX-udbud.

Vi styrker vores studievejledning, således at vi reage-
rer hurtigere, hvis en elev nærmer sig 10% fravær. Vi 
sikrer, at vi har seriøse elever, og at de, der ”ikke kan 
stemple ind”, må gå andre veje.  

Der er indgået et formelt samarbejde med Frede-
riksberg Sundhedscenter med fokus på trivsel og 
misbrugsproblematikker.

SÅdaN NÅr VI  MÅLENE 

Kpi’er for Innovationsgymnasiet

40 41

SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brocks medarbejdere optimerer og faciliterer 
elevernes læringsprocesser.

Digitale læringsprocesser og øget brug af adaptive 
læringsprogrammer frisætter lærerne fra basale  
indlæringsopgaver til elevbaseret dialogisk  
undervisning.

Arbejdet med fællesforberedte forløb fortsætter. 

Samarbejde med administrationen udvikles og  
styrkes fortsat.

rektorerne fortsætter deres møderække og er  
fortsat optaget af at understøtte fælles processer,  
hvor disse giver mening.

Tværgående opgaver koordineres i ledelses- 
gruppen – og igangsættes og drives på alle fire 
gymnasier.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet og de videregående 
uddannelser sikrer, at vores uddannelser matcher 
samfundets forventninger og er relevante og aktuelle.

Der er fokus på at udvikle og initiere undervisernes 
relation til erhvervslivet og videregående uddannel-
sesinstitutioner.

Vi deltager i minimum et projekt, hvor vores lærere 
underviser i en anden kontekst. konkret indgår vi et 
samarbejde med www.humanpractice.org. 

Projektet vil til en start betyde, at 2-3 lærere skal 
undervise nepalesiske lærere i innovation og metoder. 
På sigt vil vi arbejde på, at vores elever bliver involveret 
i projekter i Nepal. 

Vi indgår i et strategisk samarbejde med Teknisk  
Museum. Elever skal kvalificere undervisnings- 
materialer ligesom vi udvikler et særligt talentforløb 
med fokus på museets patentsamling.  

Samarbejdet med Julian Group konsolideres
både i forhold til masterclass ”iværksætter i praksis” 
og til uddannelsessporet. Det er ambitionen, at et 
par af vores 2. årsklasser ”adopterer” en iværksætter 
og understøtter dem i marketing, afsætning og for-
retningsforståelse. 

Vi arbejder målrettet på at få etableret et samarbejde 
med Student and innovation House (cBS) og iT-
universitetet. 

Eleverne får løbende inspiration ude fra - både som 
årgang og som klasse. 

Ved dimissionen 2019 udleveres Brockscore-bevis 
med henblik på at tydeliggøre, hvilke ekstra aktiviteter 
den enkelte har deltaget i.  

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et videns-
miljø præget at højt tempo og stor forandringsvillighed.

implementering af ny organisering bidrager blandt 
andet til at øge ledelseskraften, rammesætte opgaver 
af pædagogisk karakter og skabe mere handlerum til 
studie-retningsteams samt de tilknyttede projektle-
dere.  

Den nye organisering skal sikre dialog og personlig  
kontakt mellem ledelse og medarbejdere.

Arbejdskulturen er præget af involvering, vidensdeling 
og kollegialt samarbejde inden for klare og kommuni-
kerede hjørneflag, der danner rammen for arbejdet på 
Niels Brock.

i efteråret 2018 gennemføreres MUS, og i forår 2019  
gennemføreres GrUS. 

Der udarbejdes klare retningslinjer for skemalægnin-
gen, således at skemaerne ikke ændres senere end 
tre uger før afvikling. 

kurser om Flipp-learning fortsætter. Det er hensigten, 
at alle SO-forløb har instruktionsvideoer, som kan 
gen-bruges.



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock er blandt landets bedste gymnasier, når 
det drejer sig om afgangskarakterer, elevtrivsel og 
overgang til videregående uddannelse.

·  Afgangskarakterer (gennemsnit): 8,4
·   Alle kvartalsvise elevtrivselsmålinger er grønne
·   95% læser på videregående uddannelse
·  Den faglige løfteevne er signifikant positiv i alle fag  
  (tallene fås fra UVM’s datavarehus)
·   20% af undervisningen er blended learning

·    Afgangskarakterer (gennemsnit): 8.2
·    Max 1 gul evaluering i skoleårets sidste  
  elevtrivselsmåling
·  80% læser på videregående uddannelse 
·  Den faglige løfteevne er i ingen fag signifikant negativ
·  Minimum 5% af undervisningen er blended learning

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks elevantal vokser årligt ved at fastholde et 
højt fagligt niveau og et lavt uhjulpet frafald.

·  Uhjulpet frafald reduceres til 1% 
·   350 1. prioritetsansøgere med minimum 6,5   
   i gennemsnit fra grundskolen

·  Uhjulpet frafald reduceres til 3% 
·   300 1. prioritetsansøgere med minimum 6,5   
 i  gennemsnit fra grundskolen

StratEgISK KpI  2021

ÅrS-KpI 2018-2019

Kpi’er for Det Internationale Gymnasium

42 43

SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brocks medarbejdere optimerer og  
faciliterer elevernes læringsprocesser.

Alle fag er faggruppevis og – i det omfang det er  
muligt på tværs af afdelinger – digitaliserede,  
konceptualiserede og i brug via mitnielsbrock.dk.

95% af alle elever angiver i ETU’en, at de er helt  
enige eller delvist enige i, at underviserne er gode  
til at afgøre, hvornår eleverne skal bruge/ikke bruge 
digitale værktøjer.

95% angiver i MTU’en, at de i meget høj grad eller  
høj grad bliver understøttet af den lokale ledelse  
i udviklingen af nye digitale undervisnings- 
kompetencer.

Alle faggrupper har fået en materialebrønd, der kan 
tilgå mitnielsbrock.dk (a la den fra MAtlab). 

Der udvikles et forløb i alle fag til materialebrønden,  
som alle gymnasier har adgang til. 

Alle faggrupper (på tværs af gymnasierne) uploader 
hyppigt forløb og materialer til fælles brug og gør  
brug af disse i undervisningen. Nye forløb uploades 
altid i materialebrønden. 

Faggrupperne forpligtes til et årligt fællesmøde.

Der arbejdes videre med ensretning af de  
administrative procedurer i samarbejde med  
gymnasiernes elevcentre.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet og de videregående 
uddannelser sikrer, at vores uddannelser matcher 
samfundets forventninger og er relevante og aktuelle.

Eleverne oplever problembaseret læring ved, at alle 
klasser er i kontakt med mindst tre eksterne parter 
(oplæg eller besøg).

Brock-score (karrierekompetencer fra gymnasierefor-
men) er implementeret, og alle studenter får udleveret 
Brock-score sammen med eksamensbevis.

Tilbud og gennemførsel af mindst ét talentspor i sam-
spil med virksomheder.

Eleverne oplever problembaseret læring ved, at alle 
klasser er i kontakt med mindst tre eksterne parter 
(oplæg eller besøg).

Brock-score anvendes for alle klasser som dokumen-
tation på ekstra aktiviteter.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et videns-
miljø præget at højt tempo og stor forandringsvillighed.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål,  
herunder kompetenceudvikling.

30% af underviserne har en international profil, og alle  
er certificerede til at undervise på engelsk.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau.

Sommer 2021: Minimum 50% mestrer Niveau 3.

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater. 

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål,  
herunder kompetenceudvikling.

Minimum 10% af underviserne har international profil, 
og 75% af lærerne er certificerede til at undervise på 
engelsk.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Sommer 2019:
·    Minimum 90% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 1
·    Minimum 50% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 2 
·  Minimum 30% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 3



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock er blandt landets bedste gymnasier, når 
det drejer sig om afgangskarakterer, elevtrivsel og 
overgang til videregående uddannelse.

Alle underviserne anvender relevante digitale  
værktøjer til at understøtte varieret undervisning.

Der er fokus på formativ feedback og karaktergivning 
med feedbackmodeller, herunder det katalog, der 
allerede er udarbejdet.

Elevernes faglige trivsel og udvikling sikres via grundig 
og kvalitetsbevidst visitering samt ved fastholdelse af 
”kort luntepolitik”.

læringsmiljøet bruges aktivt, og i samarbejde med 
elevrådet udvikles et attraktivt elevmiljø - også med 
hensyn til rygning og oprydning.

Der arbejdes med løfteevne i alle fagene og specifikt i 
de fag, hvor der er en signifikant negativ løfteevne.

Vi sætter fokus på løfteevnen på 2. og 3. år: Ved 
karaktergivning i februar udarbejdes der et træk for 
gennemsnittet i hver klasse. Dette sammenlignes 
med landsgennemsnit og løfteevne fra året forinden. 

Ved skoleårets første faggruppemøde drøftes årets 
eksamenskarakterer med henblik på at formulere tiltag 
til forbedring i det enkelte fag. Dette bliver også et 
emne på de fællesfaglige dage.

Der arbejdes med forskellige tiltag, der skal forbedre 
skriftlighed i udvalgte fag. 

Der arbejdes med elevernes trivsel særligt i forhold 
til rusmidler, og der formaliseres vidensdeling om 
rusmidler.

klasselærerfunktionen styrkes ved et fortsat fokus på 
elevtrivsel, faglig udvikling og feedback. Desuden foku-
seres på  klasserumsledelse og klassens læring.

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks elevantal vokser årligt ved at fastholde et 
højt fagligt niveau og et lavt uhjulpet frafald.

Brobygning: Studieretningerne er internationalt 
orienterede og udvikles løbende i samarbejde med de 
videregående uddannelser samt erhvervslivet.

Der arbejdes fortsat med internationalisation at home.
Global Days omfatter fortsat hele gymnasiet. 

ATU/Juniorforløb for ATU (8. klasser), samarbejds-
etablering med Danes World Wide, rotary og andre 
udvekslingsorganisationer.

Der etableres samarbejder med udvalgte grundskoler, 
der er relevante for gymnasiets internationale profil. 

Fortsat fokus på fravær og tæt opfølgning, herunder 
igangsættelse af ny fraværsregistrering af såvel fysisk 
fremmøde som skriftlige afleveringer. 

Pædagogiske erfaringer deles systematisk med stu-
dieretningsteams og Niels Brocks øvrige gymnasier 
med henblik på at fremme innovativ undervisning. 

Udvalgte fag deltager i UVM’s forsøg med innovative 
eksamensformer.

SÅdaN NÅr VI  MÅLENE 

Kpi’er for Det Internationale Gymnasium

44 45

SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brocks medarbejdere optimerer og faciliterer 
elevernes læringsprocesser.

Digitale læringsprocesser og øget brug af adaptive 
læringsprogrammer frisætter lærerne fra basale  
indlæringsopgaver til elevbaseret dialogisk  
undervisning.

Samarbejde med administrationen udvikles og  
styrkes fortsat.

rektorerne fortsætter deres møderække og er  
fortsat optaget af at understøtte fælles processer,  
hvor disse giver mening.

Tværgående opgaver koordineres i ledelses- 
gruppen – og igangsættes og drives på alle fire 
gymnasier.

Arbejdet med fællesforberedte forløb fortsætter. 

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet og de videregående 
uddannelser sikrer, at vores uddannelser matcher 
samfundets forventninger og er relevante og aktuelle.

SO-forløb er fortsat praktisk funderet og involverer 
eksterne parter, så der sikres praksisnærhed.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et videns-
miljø præget at højt tempo og stor forandringsvillighed.

kulturen er præget af involvering, vidensdeling og  
kollegialt samarbejde inden for de hjørneflag, der  
danner rammen for arbejdet på Niels Brock.

Fokus på dialog og personlig kontakt mellem ledelse 
og medarbejdere.

Der gennemføres ugentlige lederorienteringer, og der 
skabes et attraktivt arbejdsmiljø i lærerværelset.

Der arbejdes teamorienteret: GrUS/TUS afholdt i 
2017/18 underbygges med MUS samt fortsatte udvik-
lingssamtaler med faggrupperne i 2018/19.

Medarbejderne sikres indflydelse og involvering via 
Pædagogisk Udvalg.

Der etableres tre pædagogisk faglige koordinatorer, 
der understøtter:
·    Pædagogisk drift og udvikling
·    international drift og udvikling 
·    Samarbejdsudvikling med virksomheder og  
  organisationer, der har uddannelses- og lærings- 
  formål

ETU’erne tilpasses skolens overordnede plan for dette.

Den årlige fagevaluering justeres i forhold til tidligere 
praksis og med input fra en nedsat lærergruppe.



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock er blandt landets bedste gymnasier, når 
det drejer sig om afgangskarakterer, elevtrivsel og 
overgang til videregående uddannelse.

·    Afgangskarakterer (gennemsnit) 7,2
·    Alle kvartalsvise elevtrivselsmålinger er grønne
·    95% læser på videregående uddannelse
·    Den faglige løfteevne er signifikant positiv i alle fag  
  (tallene fås fra UVM’s datavarehus)
·    20% af undervisningen er blended learning

·    Afgangskarakterer (gennemsnit): 7,0
·    Max 1 gul evaluering i skoleårets sidste  
  elevtrivselsmåling
·  80% læser på videregående uddannelse
·  Den faglige løfteevne er i ingen fag signifikant negativ
·  Minimum 5% af undervisningen er blended learning

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks elevantal vokser årligt ved at fastholde et 
højt fagligt niveau og et lavt uhjulpet frafald.

·   Uhjulpet frafald reduceres til 1%
·    350 1. prioritetsansøgere med minimum 5,5 i  
  gennemsnit fra grundskolen

·  Uhjulpet frafald holdes under 3%
·  220 1. prioritetsansøgere med minimum 5,5 i  
  gennemsnit fra grundskolen

StratEgISK KpI  2021

ÅrS-KpI 2018-2019

Kpi’er for Gymnasiet Nørre Voldgade

46 47

SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brocks medarbejdere optimerer og  
faciliterer elevernes læringsprocesser.

Alle fag er faggruppevis og – i det omfang det er  
muligt på tværs af afdelinger – digitaliserede,  
konceptualiserede og i brug via mitnielsbrock.dk.
 
95% af alle elever angiver i ETU’en, at de er helt  
enige eller delvist enige i, at underviserne er gode  
til at afgøre, hvornår eleverne skal bruge/ikke bruge 
digitale værktøjer.

95% angiver i MTU’en, at de i meget høj grad eller  
høj grad bliver understøttet af den lokale ledelse i  
udviklingen af nye digitale undervisningskompe- 
tencer.

Alle faggrupper har fået en materialebrønd, der  
kan tilgå mitnielsbrock.dk (a la den fra MAtlab). Der 
udvikles 1 forløb i alle fag til materialebrønden, som  
alle gymnasier har adgang til. 

Alle faggrupper (på tværs af gymnasierne) uploader 
hyppigt forløb og materialer til fælles brug og gør  
brug af disse i undervisningen. Nye forløb uploades 
altid i materialebrønden. 

Faggrupperne forpligtes til et årligt fællesmøde.

Der arbejdes videre med ensretning af de  
administrative procedurer i samarbejde med  
gymnasiernes elevcentre.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet og de videregående 
uddannelser sikrer, at vores uddannelser matcher 
samfundets forventninger og er relevante og aktuelle.

Et udbud af talentsporsforløb i samspil med virksom-
heder. Alle elever tilbydes (ikke garanteres) minimum 
to forløb i løbet af deres gymnasietid.
 
Der er etableret samarbejde og brobygningsforløb 
med minimum tre fakulteter på tre lange videregående 
uddannelser.
 
Brock-score (karrierekompetencer fra gymnasierefor-
men) er implementeret, og alle studenter får udleveret 
Brock-score sammen med eksamensbevis.

Tilbud og gennemførsel af mindst ét talentspor i  
samspil med virksomheder.
 
Eleverne oplever problembaseret undervisning ved, at 
alle klasser er i kontakt med mindst tre eksterne parter 
(oplæg eller besøg).

Minimum to af de tværfaglige projekter er  
opgaver, som er stillet af konkrete virksomheder.

Brock-score anvendes for alle klasser som dokumen-
tation på ekstra aktiviteter.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et videns-
miljø præget at højt tempo og stor forandringsvillighed.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål,  
herunder kompetenceudvikling 

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes der 
med kortlægning af medarbejdernes individuelle 
digitale kompetenceniveau.

Sommer 2021: Minimum 50% mestrer Niveau 3 

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater. 

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål,  
herunder kompetenceudvikling.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Sommer 2019:
·    Minimum 90% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 1
·    Minimum 50% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 2 
·    Minimum 30% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 3 

Vi vil anvende den viden til at udvikle en digital  
progressionsplan for lærerne, hvor det er tydeligt, 
hvad der forventes af den enkelte og af fællesskabet 
for at skabe det bedste fundament for samarbejde og 
udvikling.



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock er blandt landets bedste gymnasier, når 
det drejer sig om afgangskarakterer, elevtrivsel og 
overgang til videregående uddannelse.

Der fokuseres på klasserumsledelse og den enkelte 
elevs motivation.
 
Alle undervisere anvender relevante digitale værktøjer 
til at understøtte varieret og udfordrende undervisning.

Digitale værktøjer anvendes, så eleverne bliver dygtige 
til at tænke i digitale løsninger og på en måde, så det 
styrker elevernes refleksion over egen læreproces og 
progression, fx i forbindelse med feedback.  

Der fokuseres på øget anvendelse af formativ  
evaluering.

i opbygningen af gymnasiet vil der være fokus på at 
skabe et miljø med høj elevtrivsel baseret på et godt 
læringsmiljø og en nysgerrig tilgang til nye arbejds-
former. Samtidig vil vi fokusere på at opbygge og ud-
bygge et attraktivt og aktivt elevmiljø og elevdemokrati, 
så vi får skabt en fagligt aktiv elevkultur.

Der følges løbende op på trivslen i den enkelte klasse 
samt på resultatet af gennemført i efteråret.

Hvert studieretningsteam udarbejder en handlings-
plan med indsatsområder, der dækker alle teamets 
klasser. Målet er at forbedre den oplevede elevtrivsel 
og afdelingens trivselsindeks i efterårets måling.

Vi vil udvikle en digital progressionsplan for eleverne, 
som gør det tydeligt, hvordan vi vil arbejde med 
teknologi og teknologiforståelse, men også hvilke 
kompetencer vi ønsker, de skal erhverve sig. Eleverne 
involveres i processen fra starten og vil løbende kunne 
evaluere indsatsen.

·  Vi sætter fokus på løfteevnen på 2. og 3. år:  
  Ved karaktergivning i februar udarbejdes der træk  
  for gennemsnittet i hver klasse. Dette sammen- 
  lignes med landsgennemsnit og løfteevne fra året  
  forinden. 
·   Ved skoleårets første faggruppemøde drøftes årets  
  eksamenskarakterer med henblik på at formulere  
  tiltag til forbedring i det enkelte fag. Dette bliver også  
  et emne på de fællesfaglige dage.

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks elevantal vokser årligt ved at fastholde et 
højt fagligt niveau og et lavt uhjulpet frafald.

Undervisningen er innovativ og udvikles løbende i 
samarbejde med de videregående uddannelser og 
erhvervslivet. Der vil især være fokus på at skabe 
samarbejde med virksomheder, der arbejder med 
teknologibaserede forretningsområder.
 
kvalitetsbevidst visitering og fastholdelse af ”kort  
luntepolitik” sikrer et læringsmiljø, der er præget af 
faglig nysgerrighed og ambitioner.

Udvikling af ny studieretning, der profilerer skolen og 
styrker elevernes muligheder for at videreuddanne sig 
inden for en række iT-uddannelser. 

Der tænkes i nye fag – eksempelvis programmering 
og statistik – for at styrke elevernes digitale kompe-
tencer. Derudover vil der blive inddraget digitalt  
understøttede fagligheder i forbindelse med tværfag-
lige projekter, herunder eksempelvis Ai, robotics og 
Big Data. Der fokuseres på at skabe faglig forståelse 
og kritisk refleksion. 

Der vil i udviklingen blive tænkt i nye strukturer og 
læringsformer, som sikrer et udviklingsorienteret 
læringsmiljø – eksempelvis ved inddragelse af læring 
understøttet af eksternt materiale, herunder blandt 
andet videoer og blogs.

SÅdaN NÅr VI  MÅLENE 

Kpi’er for Gymnasiet Nørre Voldgade

48 49

SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brocks medarbejdere optimerer og  
faciliterer elevernes læringsprocesser.

Digitale læringsprocesser og øget brug af adaptive 
læringsprogrammer frisætter lærerne fra basale  
indlæringsopgaver til elevbaseret dialogisk  
undervisning.

Samarbejde med administrationen udvikles og  
styrkes fortsat.

rektorerne fortsætter deres møderække og er  
fortsat optaget af at understøtte fælles processer,  
hvor disse giver mening.

Tværgående opgaver koordineres i ledelses- 
gruppen – og igangsættes og drives på alle fire 
gymnasier. 

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet og de videregående 
uddannelser sikrer, at vores uddannelser matcher 
samfundets forventninger og er relevante og aktuelle.

Underviserne understøttes i deres relationsopbygning 
til erhvervslivet og de videregående uddannelsesin-
stitutioner.

Underviserne deltager i workshops samt kompetence- 
og inspirationsture inden for digitalisering, eksempel-
vis robotics og Ai. 

Der dannes faglige grupper, som udvikler problem-
baserede projektforløb – gerne i samarbejde med 
virksomheder.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et videns-
miljø præget at højt tempo og stor forandringsvillighed.

Arbejdskulturen er præget af dialog mellem ledelses-
team og medarbejder. 

Der fokuseres på involvering, vidensdeling, kollegialt 
samarbejde samt lysten til at udvikle sig selv såvel 
som afdelingen. 

Udviklingsarbejdet sker inden for de hjørneflag, der  
danner rammen for arbejdet på Niels Brock.
 
kompetenceudviklingen understøtter Niels Brocks 
overordnede strategi samt de lokale handlingsplaner.  
Der fokuseres på talentudvikling hos underviserne.

Der fokuseres på at sikre, at underviserne har de rette 
kompetencer til at undervise i de nye fag, som vil være 
tilstede i 2019.
 
Der fokuseres på at udvikle samarbejdsrelationer og 
relevante samarbejdsfora, så udviklingen af gymnasiet 
er transparent og skaber ejerskab. Dette evalueres 
løbende på afdelingsmøder.



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock er blandt landets bedste gymnasier, når 
det drejer sig om afgangskarakterer, elevtrivsel og 
overgang til videregående uddannelse.

·    Afgangskarakterer (gennemsnit) 7,1
·    Alle kvartalsvise elevtrivselsmålinger er grønne.
·    95% læser på videregående uddannelse
·    Den faglige løfteevne er signifikant positiv i alle fag  
  (tallene fås fra UVM’s datavarehus)
·  20% af undervisningen er blended learning

·   Afgangskarakterer (gennemsnit): 6,9
·    Max 1 gul evaluering i skoleårets sidste elevtrivsels 
  måling
·    80% læser på videregående uddannelse
·    Den faglige løfteevne er i ingen fag signifikant  
  negativ
·    Gennemsnit DiO: 8,1
·    Minimum 5% af undervisningen er blended learning

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks elevantal vokser årligt ved at fastholde et 
højt fagligt niveau og et lavt uhjulpet frafald.

·    Uhjulpet frafald reduceres til 12%
·    Minimum 120 1. prioritetsansøgere
·    Fravær reduceres til 15%
·    Etablering af voksenuddannelsesmiljø inden  
  for rammerne af JTP 

·    Uhjulpet frafald reduceres til 14%
·    Optag af mindst tre klasser af gymnasieegnede
  voksenelever
·    Fravær reduceres til 13%

StratEgISK KpI  2021

ÅrS-KpI 2018-2019

Kpi’er for 2-årig HHX

50 51

SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brocks medarbejdere optimerer og faciliterer 
elevernes læringsprocesser.

Alle fag er faggruppevis og – i det omfang det er  
muligt på tværs af afdelinger – digitaliserede,  
konceptualiserede og i brug via mitnielsbrock.dk.
 
95% af alle elever angiver i ETU’en, at de er helt  
enige eller delvist enige i, at underviserne er gode  
til at afgøre, hvornår eleverne skal bruge/ikke bruge 
digitale værktøjer.

95% angiver i MTU’en, at de i meget høj grad eller  
høj grad bliver understøttet af den lokale ledelse i ud-
viklingen af nye digitale undervisningskompetencer.

Alle faggrupper har fået en materialebrønd, der kan 
tilgå mitnielsbrock.dk (a la den fra MAtlab). 

Der udvikles 1 forløb i alle fag til materialebrønden,  
som alle gymnasier har adgang til. 

Alle faggrupper (på tværs af gymnasierne) uploader 
hyppigt forløb og materialer til fælles brug og gør  
brug af disse i undervisningen. Nye forløb uploades 
altid i materialebrønden. 

Faggrupperne forpligtes til et årligt fællesmøde.

Der arbejdes videre med ensretning af de  
administrative procedurer i samarbejde med  
gymnasiernes elevcentre.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet og de videregående 
uddannelser sikrer, at vores uddannelser matcher 
samfundets forventninger og er relevante og aktuelle.

Et udbud af talentsporsforløb i samspil med  
virksomheder. Alle elever tilbydes (ikke garanteres) 
minimum to forløb i løbet af deres gymnasietid.

Der er etableret samarbejde og brobygningsforløb 
med minimum tre fakulteter på tre lange videregående 
uddannelser.

Brock-score (karrierekompetencer fra gymnasie- 
reformen) er implementeret, og alle studenter får  
udleveret Brock-score sammen med eksamensbevis.

Eleverne oplever problembaseret læring ved, at alle 
klasser er i kontakt med mindst tre eksterne parter 
(oplæg eller besøg).

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et videns-
miljø præget at højt tempo og stor forandringsvillighed.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål,  
herunder kompetenceudvikling 

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau.

Sommer 2021: Minimum 50% mestrer Niveau 3. 

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater. 

15% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål,  
herunder kompetenceudvikling. 

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Sommer 2019:
·    Minimum 90% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 1
·    Minimum 50% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 2 
·    Minimum 30% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 3 



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock er blandt landets bedste gymnasier, når 
det drejer sig om afgangskarakterer, elevtrivsel og 
overgang til videregående uddannelse.

Alle undervisere anvender relevante digitale værktøjer 
til at understøtte varieret og udfordrende undervisning.

Digitale værktøjer bruges blandt andet til at give 
eleverne hurtig feedback, så værktøjerne bidrager til, 
at den enkelte elev bliver bevidst om egen udvikling og 
progression.

Der fokuseres på implementering af øget formativ 
evaluering og implementering af reformen.

Der er indgået formelt samarbejde med Frederiksberg 
Sundhedscenter med det formål at øge elevernes 
trivsel. Den fælles handlingsplan indeholder fokus på 
elevernes mentale sundhed. 

indsatsområderne fokuserer på gode studievaner og 
læseteknik, således at eleverne bliver bedre til at styre 
deres tid. 

Desuden sættes der yderligere fokus på at hjælpe ele-
ver i vanskelige situationer – dette sker blandt andet 
ved at give eleverne mulighed for at blive klogere på 
egen situation. 

Der arbejdes desuden på at klæde udvalgte lærere på 
til at give psykologisk førstehjælp. 

i samarbejde med elevrådet arbejdes der på at øge 
trivslen i skolen og i klasserne. 

Der udarbejdes en handlingsplan med indsatsom-
råder, der dækker alle teamets klasser. Målet er at 
forbedre den oplevede elevtrivsel samt at forbedre 
afdelingens trivselsindeks i efterårets måling.

Der følges løbende op på trivslen i den enkelte klasse 
samt efter resultatet af gennemført ETU i efteråret. 

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks elevantal vokser årligt ved at fastholde et 
højt fagligt niveau og et lavt uhjulpet frafald.

Undervisningen er innovativ og målrettet  
ambitiøse voksne. Undervisningens udvikles løbende i  
samarbejde med de videregående uddannelser  
og erhvervslivet.

Der lægges vægt på virkelighedsnær undervis-
ning.   

Grundig og kvalitetsbevidst visitering og fastholdelse 
af ”kort luntepolitik” sikrer et læringsmiljø, der er  
præget af faglig nysgerrighed.

SÅdaN NÅr VI  MÅLENE 

Kpi’er for 2-årig HHX

52 53

SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brocks medarbejdere optimerer og faciliterer 
elevernes læringsprocesser.

Digitale læringsprocesser og øget brug af adaptive 
læringsprogrammer frisætter lærerne fra basale  
indlæringsopgaver til elevbaseret dialogisk  
undervisning.

Samarbejde med administrationen udvikles og  
styrkes fortsat.

learning analytics: Vi vil udnytte data eleverness 
læringsmønstre, fravær og frafald til at reducere  
fravær og frafald. Dette vil ske gennem et pilot- 
projekt med learning Hub.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet og de videregående 
uddannelser sikrer, at vores uddannelser matcher 
samfundets forventninger og er relevante og aktuelle.

Underviserne understøttes i deres relationsopbygning 
til erhvervslivet og de videregående uddannelses-
institutioner.

Virksomhedsbesøg eller besøg af ekstern oplægshol-
der/part indgår i SO-forløbene for at sikre en  
praksisnær tilgang.  

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et videns-
miljø præget at højt tempo og stor forandringsvillighed.

Arbejdskulturen er præget af dialog mellem ledel-
sesteamet og medarbejderne. Der fokuseres på 
involvering, vidensdeling, kollegialt samarbejde samt 
lysten til at udvikle sig selv såvel som afdelingen. 
Udviklingsarbejdet sker inden for de hjørneflag, der 
danner rammen for arbejdet på Niels Brock. 

Der er fokus på implementering af reformen. 

kompetenceudviklingen understøtter Niels Brocks 
overordnede strategi samt de lokale handlingsplaner. 

Der fokuseres på talentudvikling hos underviserne.

Styrket samarbejde
·    Vidensdelingen styrkes ved, at der gennemføres  
  GrUS i efteråret 2018

Styrket dialog
·  Der sikres bedre dialog og fokus på informations- 
  deling gennem månedlige møder mellem ledelse  
  og samlet lærergruppe 
·  Mindst 1 årligt møde med Niels Brocks adm. direktør  
  sikrer et tættere samarbejde med skolens øverste  
  ledelse

Flere fælles forløb
·    Der anvendes i videst muligt omfang SO-tilpassede  
  forløb fra den 3-årige HHX  
·    Alle faggrupper – på tværs af gymnasierne  
  – uploader hyppigt forløb og materialer til fælles  
  brug i materialebrønden – og gør brug af disse i  
  undervisningen

Kvalitetsarbejdet styrkes
·    ETU’erne tilpasses skolens overordnede plan for  
  dette
·    Den årlige fagevaluering justeres i forhold til tidligere  
  praksis og med input fra en nedsat lærergruppe

Årshjul for skemalægning 
·    Der udarbejdes et årshjul for skemalægning i  
  starten af skoleåret 2018
·    Årshjulet indeholder tidspunkter for offentliggørelse  
  af modulregnskab, således at der er overensstem- 
  melse mellem faktiske forhold og lærergruppen 

Forbedring af skolemiljøet
·    Der arbejdes med hurtigere fejlregistrering og  
  tydelig opfølgning på indmeldte fejl og mangler. 



International 

cOpENhagEN BuSINES S cOLLEgE
All international activities both in Denmark and abroad will 
from the fall of 2018 be operating under the name copenha-
gen Business college - a part of Niels Brock. Furthermore, 
copenhagen Business college will have its own webpage 
and building at Bispetorvet 1-3. 

actIVItIES IN dENMarK
international activities at Niels Brock in copenhagen have 
for many years been experiencing almost exponential 
growth.

Now it seems that a stable level of activities has been 
reached and thus a more moderate increase of activities is 
expected. Not least the strategic goal of a more diverse stu-
dent body has been more challenging for us than foreseen. 

actIVItIES IN aSIa
in china we have long-standing cooperation with Wenzhou 
University; Shanghai liXin University of Accounting and 
Finance; college of Humanities and Sciences of North- east 
Normal University, changchun and Sanya University. But 
unfortunately we are not currently on the official list in china, 
and we have seen partners - even though very pleased with 
the cooperation - closing programs down. Our main focus 
is therefore to gain an alternative accreditation as soon as 
possible. 

in Hanoi we have a partnership with Foreign Trade Univer-
sity (FTU) and Thang long University, the first Private Univer-
sity in Vietnam. Moreover, we are looking to strengthen our 
presence in Vietnam by opening a campus offering Niels 
Brock’s iBB program. 

PÅ VEJ 2018-2021   NiElS BrOck
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WOrLd cLaS S EducatION 

Annual increase in student satisfaction and  
achievement.

grades
GPA:
-  c+ after each semester (1st semester)
-  B- after each semester (2nd-7th semester)

graduation rate
90% graduatuation rate. 

Language
iElTS score of minimum 7,0 after 7th semester (overall 
score).

Student satisfaction
·   95% agree that professors give useful feedback on  
  homework (evaluation)
·   95% agree that the program met their expectations

grades
GPA:
-  c- after each semester (1st semester)
-  c after each semester (2nd-7thsemester)

graduation rate
90% graduatuation rate.

Language
iElTS score of minimum 6,5 (speaking skills) after 7th 
semester.

Student satisfaction
·   85% agree that professors give useful feedback on  
  homework (Evaluation)
·   85% agree that the program met their expectations

Qualified applicants who meet the admission criteria.

innovative teaching methods “The Scandinavian 
Model”.

Active Advisory Board.

Using the SAP advisory catalog to help students who 
do not meet the check points. 

Offering Mathematics for business for freshmen.

prOVIdINg at tractIVE EducatION

Annual increase in student numbers turnover  
and class diversity.

accreditation
Accredited by a regional/an alternative accreditor.

attractive programs
Four specializations at BSc:
-  innovation/Entrepreneurship
-  Management/Finance.
-  Hospitality/Tourism
-  Marketing/Media

Student body
The total amount of students enrolled at the BSc 
program is at least 650 by june 2021.

retention
90% continue their study from year to year.

diversity
Truly diversified and international cohorts; a maximum 
of 25% students from any certain nation in each class.

accreditation
100% compliance with AcicS.
Milestones for regional/alternative accreditations are 
met.

Student body
The total amount of students enrolled at the BSc 
program is at least 475 by June 2019.

retention
80% continue their study from year to year.

diversity
Truly diversified and international cohorts; a maximum 
of  40% students from any certain nation in each 
class.

intake January and September 2019.

Qualified applicants who meet the admission criteria.

Branding cBc as a business college with a strong and 
accretive profile. 

Market Niels Brock in new countries.

Using taget marketing on SoMe.

Focus on the accreditation and involving of the whole 
organization.

StratEgIc KpI  2021

KpI 2018-2019

Kpi’s for Copenhagen Business College
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SMart OpEratIONS

Transferring administrative procedures to  
IT-based alternatives.

Effective organization
20% reduction on assignment correction/ 
feedback time by introducing digital tools.

50% of student and instructor textbooks and  
resources are online.

20% of teaching is conducted as classroom  
free teaching.

Effective organization
15% reduction on assignment correction/ 
feedback time by introducing digital tools.

25% of students and instructor textbooks and  
resources are online.

10% of teaching is conducted as classroom free 
teaching.

Using innovative and digital solutions. 

Workshops in how to teach online. 

thE LaBOur MarKEt´S 1St chOIcE  
OF EducatIONaL partNEr

Annual increase in numbers of guest lectures, 
company visits. 

partnerships
All programs feature at least one guest lecture per 
class and two company visits per semester.

The hospitality major has partnerships with hotels 
where students can conduct projects. 

partnerships
All programs feature at least one guest lecture per 
class and one company visits per program per 
semester.

Outreach to the business community in Denmark 
using the VET Main program’s expertice and contacts. 

Member of the Danish- American business forum etc.

StIMuLatINg WOrK ENVIrONMENt

Annual increase in job satisfaction ratings as well as 
job involvement for engaged and highly qualified staff 
of different nationalities.

Satisfaction
All quaterly job satisfaction evaluations are green. 

competences and collaboration
40% of faculty holds Ph.D.

applied research 
Small in-house research projects has been carried  
out in all faculty areas and are published at  
copenhagenbusinesscollege.com. 

Professors do two part time research as part of their 
engagement at cBc and DMU at Niels Brock.

The employees’ individual digital skill level is mapped 
as a part of the digitization project.
 
Summer 2021: Minimum 50% handles level 3.

Satisfaction
The last quarterly job satisfaction evaluation of the  
academic year is green.

competences and collaboration
15% of faculty holds Ph.D.

applied research:  
Small in-house research projects has been carried  
out in at least 2 areas and are published at  
copenhagenbusinesscollege.com.

One professor is half time researcher as part of the 
engagement at cBc and DMU at Niels Brock.

digitization
The employees’ individual digital skill level is mapped 
as a part of the digitization project.
 
Summer 2019:
-   Minimum 90 % works with the main part of  
  level 1’s functions
-  Minimum 50 % works with the main part of  
  level 2’s functions
-  Minimum 30 % works with the main part of  
  level 3’s functions

Employee involvement in strategy work. 

Focus on communication and responsibility sharing in 
management. 

Establishing writing circle and applied research is a 
part of the faculties development plan. 
 
in-Service training and development activities that 
moves the University forward. Such as mitnielsbrock.
dk workshops. 



WOrLd cLaS S EducatION 

Annual increase in student satisfaction and  
achievement.

Marks
All DMU programmes:
-   90% graduating students pass exam
-   10% of graduates will achieve a programme  
  average of 70% or higher

Student satisfaction
-   90% of graduates would recommend the Niels  
   Brock programme to friends and family members
-   90% agree that professors give useful feedback

Language proficiency for students
The language test score has increased by 25% from 
start to end of programme.

academic proficiency for students
The average grade after completion is 0,8 units higher 
than the average obtained at the previous higher 
education programme.

Marks
All DMU programmes:
-   85% of students will graduate
-   5% of graduates will achieve a programme  
   average of 70% or higher

Student satisfaction
80% of graduates would recommend the Niels Brock 
programme to friends and family members.

Language proficiency for students
The language test score has increased by 15% from 
start to end of programme.

academic proficiency for students
The average grade after completion is 0,3 units higher 
than the average obtained at the previous higher 
education programme.

identification of the individual students back ground 
knowledge and support individually.

increase support for learning skills and increase the 
students’ performance through written formative 
feedback/feedforward.

Support MSc students with dissertation workshops.

continuous usage of English language tests and use 
of student contracts.

Early involvement by student counsellor.

collegial support.

prOVIdINg at tractIVE EducatION

Annual increase in student numbers turnover and 
class diversity.

diversity
No single nationality will represent more than 35% 
per class.

Intake
350 students.

diversity
No single nationality will represent more than 40% 
per class.

Intake
January 2019:  
100 students (50 GciB + 50 MSc)
September 2019:  
175 students (BA 50; GciB 75; MSc 50)

recruiting more diverse cohorts and offer stronger 
support in the first weeks in Denmark, on practical 
information and academically.

intensified recruitment efforts on more continents 
through network, agencies and marketing. 

StratEgIc KpI  2021
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SMart OpEratIONS

The teaching staff optimize and facilitates the  
students learning processes.

20% of students and instructor textbooks and  
resources are online.

Employees use digital tools for all teaching  
related tasks.

10% of students and instructor textbooks  
and resources are online.

Employees use digital tools for 75% of  
teaching related tasks.

Using innovative and digital solutions with  
mitnielsbrock.dk as the main platform.

increase the use of digital solutions in the  
classroom.

introducing e-versions of the core reading.

thE LaBOur MarKEt´S 1St chOIcE  
OF EducatIONaL partNEr

Annual increase in numbers of guest lectures, 
company visits 

connecting with the labour market
All programmes feature one guest lecturer per module 
and two company visits per programme.

Employability
70% of all graduates are employed in relevant oc-
cupation or in further studies twelve months after 
graduation.

connecting with the labour market
All programmes feature one guest lecturer per module 
or two company visits per programme.

Employability
40% of all graduates are employed in relevant  
occupation or in further studies twelve months after 
graduation.

Strong focus on contextualisation through  
connections with the labour market.

Support through stronger focus on skills required by 
the labour market. 

StIMuLatINg WOrK ENVIrONMENt

Annual increase in job satisfaction ratings as well as  
job involvement for engaged and highly qualified staff  
of different nationalities.

Satisfaction
All quarterly job satisfaction evaluations are green.

competences
10% of all teaching staff hold a Ph.D. or equivalent.

The employees’ individual digital skill level is mapped 
as a part of the digitization project.

Summer 2021: Minimum 50% handles level 3

Professors do two part time research as part of their 
engagement at cBc and DMU at Niels Brock

Satisfaction
The last quarterly job satisfaction evaluation of the  
academic year has only green results.

competences
5% of all teaching staff hold a Ph.D. or equivalent.

The employees’ individual digital skill level is mapped 
as a part of the digitization project.

Summer 2019
-   Minimum 90 % works with the main part 
   of level 1’s functions
-   Minimum 50 % works with the main part  
   of level 2’s functions
-   Minimum 30 % works with the main part  
   of level 3’s functions

One professor is half time researcher as part of the 
engagement at cBc and DMU at Niels Brock.

The working environment is founded in dialogue 
between the management and the teaching staff. 
The main focus points are involvement, knowledge 
sharing, collegial collaboration and the wish to further 
individually and departmental development. 

The four corner stones at Niels Brock defines the 
frame for further development. 



WOrLd cLaS S EducatION 

Annual increase in student satisfaction and  
achievement.

Marks
All BSc programs: 95% will graduate. 

Student satisfaction
90% of graduates from BSc would recommend the 
Niels Brock programs to friends and family members. 

progression
Minimum 4 students from each Asia program  
continue their studies at cBc/DMU.

Marks
All BSc programs: 85% will graduate. 

Student satisfaction
80% of graduates from BSc would recommend the 
Niels Brock programs to friends and family members. 

progression
Minimum 2 students from each Asia program continue 
their studies at cBc/DMU.

Partnership agreements to be completed.

Annual surveys to be introduced on all programs – and 
follow up plans to be made where kPis are not met. 

prOVIdINg at tractIVE EducatION

Annual increase in student numbers turnover and 
class diversity.

Expansion
iBB established in Vietnam and is running with an  
annual intake, starting from 2020.

cBc deliver non-accredited teaching weeks at four 
chinese partner Universities. 

cBc deliver accredited programs at least five  
Universities abroad. 

cBc has an Asian approved accreditation.

All new partnerships are serviced by the cBc turn-key 
unit. 

Expansion
cBc deliver non-accredited teaching weeks at three 
chinese partner Universities. 

cBc deliver accredited programs at four Universities 
abroad. 

cBc has a clear strategy and plan for getting an  
Asian approved accreditation.

Turn-key project described and approved by board. 

Potential partnership institutions to be identified.

Turn-key concept to be developed and implemented. 

Gain accreditation.

StratEgIc KpI  2021

KpI 2018-2019

Kpi’s for Asia

60

hOW tO rEach thE KpIS?

61

SMart OpEratIONS

The teaching staff optimize and facilitates  
the students learning processes. 

IBB Vietnam
20% of students and instructor textbooks and  
resources are online.

100% of all subjects on accredited programs are  
supported by online components. 
 

70% of all subjects on accredited programs are  
supported by online components. 

Using innovative and digital solutions with  
mitnielsbrock.dk as the main platform.

increase the use of online submission and  
marking.

thE LaBOur MarKEt´S 1St chOIcE  
OF EducatIONaL partNEr

Annual increase in employability ratings.

Employability
70% of all graduates from accredited programs are 
employed in relevant occupation or in further studies 
twelve months after graduation.

connecting with the labour market
All programmes feature one guest lecturer and a 
company visits per programme per year.

connecting with the labour market
All programmes feature one guest lecturer or a 
company visits per programme per year.

Employability
65% of all graduates are employed in relevant  
occupation or in further studies twelve months after 
graduation.

Partnership agreements made with relevant industry 
leaders.

collaboration with cBcc on guest lecturers and 
academic input. 

Placement and career workshops. 

StIMuLatINg WOrK ENVIrONMENt

Annual increase in job satisfaction ratings as well as 
job involvement for engaged and highly qualified staff 
of different nationalities.

Evaluation
iBB Vietnam: 95% of staff state that they to a very high 
degree or some degree like their job.

IBB Vietnam
95% of staff state that they to a very high degree or 
some degree take pride in working at Niels Brock.

IBB Vietnam
All quarterly job satisfaction evaluations are green.

(Satisfaction surveys are conducted in the employees 
cBc based department until the Vietnam campus is 
established). 

Plans to be executed in 2020.

The working environment is founded in dialogue 
between the management and the partners. The main 
focus points are involvement, knowledge sharing, 
collegial collaboration and the wish to expand the 
cooperation. 



WOrLd cLaS S EducatION 

Annual increase in student related activities.

·  9 chinese language evening course per semester =  
  2X90 students
·  6 Danish companies ask for chinese business  
  language courses
·  Masterclasses by confucius are an integrated part  
  of NB across all high school programmes
·  5 scholarships for studies in china
·  kUST and Niels Brock are involved in 4 different  
  projects besides confucius, including 25 kUST  
  students at NB summer school
·  25 Niels Brock students at summer schools in china

·  6 chinese language evening course per semester =  
  2x60 students
·  3 Danish companies ask for chinese business  
  language courses
·  All Niels Brock students have been offered at least  
  one Masterclass in chinese culture and at least one  
  in chinese language
·  kUST and Niels Brock are involved in 2 different  
  projects besides confucius
·  3 scholarships for studies in china
·  10 Niels Brock students at summer schools in china

Employing the best lecturers in chinese language 
training in Denmark.

Using most advanced curriculum, textbooks and 
teaching tools and methods.

Engage with NB directors in all departments in order to 
plan and execute Master classes.

Establish an action plan with kUST that addresses the 
main interest from NB and kUST, including teacher 
exchange, kUST involvement in the 4th high school 
and more. 

Offering students possibility for participating in lan-
guage summer schools in china.

prOVIdINg at tractIVE EducatION

Annual increase in turnover. 

Overall turnover
Dkk 1.7 million in 2020/21 including sponsorships, 
courses and trips.

Sponsorships
Engage sponsors who contribute with minimum Dkk 
500.000.

courses and trips
corporate courses and trips contributes with minimum 
Dkk 500.000.

confucius must be cost-neutral for Niels Brock, inclu-
sive derived activities.

Overall turnover
Dkk 750.000 in 2018/19 including sponsorships, 
courses and trips.

Sponsorships
Engage sponsors who contribute with minimum Dkk 
150.000.

courses and trips
corporate courses and trips contributes with minimum 
Dkk 200.000.

A sponsorship action plan is established and  
executed. 

Engage with other confucius classrooms in Zealand 
and make action plans. 

Establishing a stimulating teaching environment 
by inviting students to participate in related cultural 
activities.

Hosting End of Semester Dinners for sponsors and 
corporate clients.

StratEgIc KpI  2021
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SMart OpEratIONS

The teaching staff optimize and facilitates the 
students learning processes.

20% of students and instructor textbooks and  
resources are online.

Employees use digital tools for all teaching  
related tasks.

10% of students and instructor textbooks and  
resources are online.

Employees use digital tools for 75% of teaching 
related tasks.

Using innovative and digital solutions with  
mitnielsbrock.dk as the main platform.

Design of cBcc website.

thE LaBOur MarKEt´S 1St chOIcE  
OF EducatIONaL partNEr

Annual increase in business related activities.

Lectures on business related topics
15 lecturers of excellence financed by Hanban budget 
line.

course on chinese Business culture
Full course established financed by Hanban budget 
line.

ad hoc projects and activities
15 projects and larger activities financed by Hanban 
budget line.

Lectures on business related topics
10 lecturers of excellence financed by Hanban budget 
line.

course on chinese Business culture
Trial course established financed by Hanban budget 
line.

ad hoc projects and activities
10 projects and larger activities financed by Hanban 
budget line.

comprehensive advertisement of courses using 
existing e-mail lists and a new cBcc website.

Announcement of cBcc activities by updated e-mail 
list of 4.000 list members.

Engage with Niels Brock Videreuddannelse in order to 
offer chinese language courses for business clients

StIMuLatINg WOrK ENVIrONMENt

Annual increase in job satisfaction ratings as well as 
job involvement for engaged and highly qualified staff.

Satisfaction
All quarterly job satisfaction evaluations are green.

Satisfaction
The last quarterly job satisfaction evaluation of the  
academic year has only green results.

The working environment is founded in dialogue 
between the management and the teaching staff. 
The main focus points are involvement, knowledge 
sharing, collegial collaboration and the wish to further 
individually and departmental development. 

The four corner stones at Niels Brock defines the 
frame for further development. 



Brock Online

Brock Online arbejder i retning ”mod brugerne” og inddrager 
de markedstrends, som vi ser – blandt andet at læring er 
”on demand” og frit tilgængeligt alle steder og i alle medier.
 
i Brock Online har vi sat os det klare mål, at vi vil frisætte os 
traditionel planlægning og fokusere på at skabe dét, som 
kunderne vil have. Onlineteknologien kan noget helt særligt, 
og det skal vi være endnu bedre til at udnytte.
 
Fremtidens undervisning er personlig og fleksibel. Vi flytter 
os fra masseproduceret læring til datadreven undervisning. 
Adaptive læringssystemer gør det muligt at tilpasse under-
visningen, så den bliver relevant for den enkelte og rammer 
elevens individuelle læringsniveau. Tiden for ”one size fits 
all” er erstattet af individuelle læringsforløb. Og det skal vi i 
højere grad være gearede til.
 
 

Brock Onlines udbud af digital uddannelse skal være 
landets førende og ligge i toppen i forhold til vores europæi-
ske konkurrenter. Vi skal turde at gå forrest og kontinuerligt 
afprøve nye metoder for digital undervisning. 
 
konkurrencen på området er benhård. Mange nye aktører 
er dukket op, og det er nemt at tilbyde virtuel læring. Det er 
imidlertid ikke nemt at tilbyde onlineundervisning, der har 
dokumenteret tilsvarende – eller helst bedre – resultater end 
traditionel tilstedeværelsesundervisning. Det skal vi kunne - 
og det vil vi kunne.

PÅ VEJ 2018-2021   NiElS BrOck
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uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brocks onlineuddannelser er de bedste i  
Danmark, når det kommer til afgangskarakterer, elevtil-
fredshed og overgang til praktik og videreuddannelse.

Karaktergennemsnit
·  EUS: 9,5 
·  GSk: 8 
·  EUD: 7,5

90% af alle elever evaluerer undervisningen ved  
endt forløb. 

95% svarer helt enig eller enig på spørgsmålene:  
”Jeg er generelt godt tilfreds med forløbet” og  
”Undervisningsforløbet var godt tilrettelagt”.

På en skala fra 1-5 rates den overordnede vurdering af 
alle undervisere til minimum 4,5.

Overgang til Hovedforløb 70%.

Karaktergennemsnit
·  EUS: 9 
·  GSk: 7 
·  EUD: 6,5

85% svarer helt enig eller enig på spørgsmålene: ”Jeg 
er generelt godt tilfreds med forløbet” og ”Undervis-
ningsforløbet var godt tilrettelagt”.

På en skala fra 1-5 rates den overordnede vurdering af 
alle undervisere til minimum 4,3.

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks onlineuddannelser er så attraktive, at 
elevantallet vokser, og at vi tiltrækker så fagligt dygtige 
elever, at frafald reduceres. 

gennemførselsprocenter
·  EUS: 75% 
·  GSk: 70% 
·  EUD: 60%

Elevoptag: 2000.

Uhjulpet frafald er reduceret til 10%. 

Brock Online har 90% af markedet.

Der er indført digital styring af læringsmål på alle 
onlineforløb.

25% af undervisningen sker via adaptive lærings-
programmer, og der er indført minimum 2 lærings-
simuleringer i undervisningen. 

indtægtsdækkede aktiviteter udgør 30% af omsæt-
ningen.

Omfattende udbud af nano- og micro degrees samt 
”lego-klodsmodellen” fra Hovedforløb.

gennemførselsprocenter
·  EUS: 70% 
·  GSk: 55% 
·  EUD: 50%

Elevoptag: 1400.

Uhjulpet frafald er reduceret til 15%.

Brock Online har 75% af markedsandelen på EUD-/
EUS-onlineuddannelser (målt på elevantal).

Der er indført digital styring af læringsmål på ét 
onlineforløb.

5% af undervisningen sker via adaptive  
læringsprogrammer.

Første test med simulering/Vr er sket i  
undervisningen.

indtægtsdækket virksomhed udgør 10% af  
omsætningen.

Udvikling af nano-og micro degrees i samarbejde med 
Niels Brock Executive.

Kpi’er for Brock Online
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SMart INStItutIONSdrIFt

Brock Online er drivkraften i Niels Brocks digitale  
omstilling og går forrest i den digitale udvikling.  
Teknologisk og pædagogisk arbejder vi på at  
forbedre elevernes læringsprocesser.

Brock Online arbejder med databaseret læring  
på alle onlineforløb, hvilket bidrager til at reducere  
frafaldet med 25% på EUS-Online.

Der er implementeret et Online supportsystem,  
der hjælper elever med mulige udfordringer. 

Salgswebinar ”on demand” på hjemmesiden, der  
gennemgår vores 5, 10 og 20 ugers-forløb (fokus  
på at få flere elever til at tilmelde sig og vælge  
EUS online på Niels Brock).
 

Det første pilotprojekt med databaseret læring  
har bidraget til at reducere frafaldet med 5% på  
EUS-Online.

Brock Online udbyder hvert halvår minimum 8  
forskellige interne digitale udviklingsforløb, der  
støtter undervisernes digitale udvikling.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet sikrer, at vores  
onlineuddannelser matcher virksomheders og  
samfundets behov.  

Brock Online har indgået tre strategiske samarbejder 
med virksomheder om udbud af ledelsesakademier 
med Amerikanske credits.

Brock Online er klar med et koncept til ledelses- 
akademiet med Amerikanske credits.

2% af omsætningen kommer fra iV-aktiviteter.

Virksomhedstilfredshed: 3,3.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et 
vidensmiljø præget at højt tempo og stor forandrings-
villighed.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Sommer 2021: Minimum 50 % mestrer Niveau 3.

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater.

Sommer 2019:
·  Minimum 90 % arbejder med hovedparten  
  af funktionerne på Niveau 1
·  Minimum 50 % arbejder med hovedparten  
  af funktionerne på Niveau 2 
·  Minimum 30 % arbejder med hovedparten  
  af funktionerne på Niveau 3



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brocks onlineuddannelser er de bedste i  
Danmark, når det kommer til afgangskarakterer, elevtil-
fredshed og overgang til praktik og videreuddannelse.

Underviserne er engagerede og dygtige.

Fokus på faglighed, synlige undervisningsmål og 
elevfeedback.

Grundig visitering og ”kort luntepolitik”, der viser 
konsekvens i forhold til elever, som ikke har lyst til at gå 
på Niels Brock.

Den overordnede rating af undervisere gøres synlig for 
kommende elever og bruges som et aktivt markeds-
føringsværktøj.

Det bliver obligatorisk at evaluere forløbet ved endt 
uddannelse.

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks onlineuddannelser er så attraktive, at 
elevantallet vokser, og vi tiltrækker så fagligt dygtige 
elever, at frafald reduceres.

Markedsføring sikrer effektivt, at eleverne vælger 
Brock Online i stedet for en konkurrerende online- 
skole.

Der arbejdes med læringsdata, så frafald i større grad 
kan forudsiges og forhindres præventivt. Dette vil også 
have betydning for gennemførslen, hvilket vil have en 
afledt positiv effekt.

Der er gennemført tests med digital styring af lærings 
mål (cBE) på Brock Onlineforløb på mitnielsbrock.dk.

Der er etableret samarbejde med en udbyder af  
adaptive læringsprogrammer (Smartbooks/Newton) 
inden udgangen af 2018.

Kpi’er for Brock Online
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SMart INStItutIONSdrIFt

Brock Online er drivkraften i Niels Brocks digitale  
omstilling og går forrest i den digitale udvikling.  
Teknologisk og pædagogisk arbejder vi på at  
forbedre elevernes læringsprocesser.

Vi sikrer effektive læringsprocesser ved at udvide 
teamets kompetencer.

Der udvikles og udgives kontinuerligt nye digitale 
udviklingsforløb, som er i tråd med brugernes og 
afdelingerne behov.

Gennem samarbejde (også med skolens super- 
brugere og learning Hub) findes de lavthængende 
frugter, hvor databaseret læring kan bidrage til  
effektiviseringer og højere kvalitet.

Brock Online udarbejder en fælles liste med  
anbefalede kurser/oplægsholdere til online  
efteruddannelse og generel inspiration.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Tætte relationer til erhvervslivet sikrer, at vores  
onlineuddannelser matcher virksomheders og  
samfundets behov.  

Alle ansatte i Brock Online Academy er kundeorien-
terede og tager ansvar for samarbejdsprocesser med 
virksomheder. Vi er aktive inden for udbud af leder-
kurser og skaber synergi mellem Niels Brock og vores 
samarbejdspartner ciBU.

Vores studerende er eftertragtet af erhvervslivet, og 
virksomheder ønsker aktivt elever, der kommer fra 
Brock Online. Vi arbejder med begreberne ”Bevidst 
tilfredse elever” og ”Bevidst tilfredse virksomheder”.

Brock Online er markedets førende inden for udbud  
og salg af ePædagogik. Samarbejdet med TUr forlag 
er styrket og udbygget med flere aktiviteter.

Der er indledt samtaler om strategisk samarbejde om 
mitnielsbrock.dk-certificeringen med den officielle 
mitnielsbrock.dk-partner.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og  
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et 
vidensmiljø præget at højt tempo og stor forandrings-
villighed.

Øget vidensdeling og stærkt kollegialt samarbejde.

klare og tydelige hjørneflag sætter rammer for 
arbejdet  
på Niels Brock. 

1-1 samtaler med nærmeste leder cirka hver anden 
uge. Medindflydelse, tillidsbaseret ledelse og klare 
mål for  
hver enkelt medarbejder.

Alle medarbejdere involveres i afdelingens videre  
udvikling og tager ansvar for en fælles løsning. 

For ansatte i pædagogisk iT afholdes der tavlemøder  
hver mandag for at vidensdele på tværs.

Der arbejdes på tværs af medarbejdergrupper på 
Brock Online, og afdelingen fremstår som én afdeling. 
Der er skabt et fælles intranet, hvor afdelingen kan 
dele viden/filer med hinanden.



Niels Brock Videreuddannelse
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Niels Brock Videreuddannelse er den samlende betegnelse 
for Niels Brocks udbud af kursusaktiviteter. Området består 
af mange forskelligartede uddannelsesaktiviteter og måske 
for mange. i hvert fald har Niels Brock gennem en længere 
periode oplevet fald i aktiviteten, og det skal der nu rettes 
op på. 

Det betyder, at vi organisatorisk vil strømline området, 
revitalisere begrebet Niels Brocks kursuscenter, have fokus 
på MBA-uddannelsen som vores fyrtårn samt udvikle nano 
og micro-degrees, der skal kunne sættes sammen som 
legoklodser til en fuld MBA. 

Denne strategiske periode vil derfor være præget af, at vi 
retænker kursusområdet og gør vores MBA til omdrejnings-
punktet. Vi vil gennemgå alle uddannelser, uddannelsesfor-
løb og sikre os, at de er 100% fremtidsorienteret, herunder 
teknologiunderstøttet i udbredt grad. 

Vi har indgået partnerskab med Apple og dermed forpligtet 
os til, at alle virksomhedsrettede og åbne kurser har fokus 
på nyeste, relevante teknologi og er digitalt understøttet. 

hOVEdFOrLØB
Hovedforløbets administrationsspeciale er – som det første 
speciale – blevet redesignet med henblik på at skabe 
den mest fleksible, målrettede og digitalt understøttede 
hovedforløbsuddannelse. De første elever har gennemført 
deres forløb, og det har været en fantastisk og lærerig rejse 
for både elever, virksomheder og medarbejdere. Vi glæder 
os til, at designet folder sig ud i fuldt flor og tilfører både 
erhvervsuddannelsen og Niels Brock fornyet attraktivitet og 
interesse. Vi forventer, at de øvrige specialer gennemgår 
samme udviklingsproces i løbet af 2018-2019.

Hovedforløbet er en del af Niels Brocks strategiske satsning 
på erhvervsuddannelserne, hvor vi indfører praktikpladsga-
ranti for de dygtigste af vores elever. Det digitalt understøt-
tede administrationsspeciale passer godt sammen med de 
erhvervsrettede, teknologiunderstøttede iV-aktiviteter, som 
har til huse på H. c. Andersens Boulevard. 

aMu
AMU og virksomhedstilrettede forløb har samlet set et om-
fang svarende til 140 årselever. Begge dele gennemføres 
på Niels Brock eller hos virksomhederne. Endvidere tilbydes 
åbne kurser på Niels Brock til virksomheder/enkelte medar-
bejdere og til ledige borgere i samarbejde med jobcentre.

Niels Brock er leverandør på det meste inden for det 
merkantile område til målgruppen af ufaglærte og faglærte. 
Aktiviteten minder på mange måder om de forløb, som vi 
gennemfører for voksne i regi af erhvervsuddannelserne, og 
områderne bør i højere grad tænkes sammen.
 

gSK Og ENKELtFag
GSk – gymnasiale suppleringskurser er et fantastisk tilbud 
til unge, som har behov for en specifik opgradering af deres 
kompetencer. Niels Brock har en stor volumen på området, 
hvilket medvirker til at der kan opretholdes et godt fagligt 
miljø. Et miljø, der understøtter de unges læreprocesser 
og indirekte bidrager til gode resultater, som kan bringe de 
unge videre i uddannelsessystemet. Udfordringerne på 
GSk består primært i gennemførselsprocenten, der ikke 
er høj nok, og vi arbejder intensivt på at udvikle didaktiske 
metoder, som kan forbedre kursisternes gennemførelse. 
Heriblandt dynamiske adaptive læringsprogrammer, så der 
etableres mere individualiserede læringsmuligheder.
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uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock er en professionel udbyder og leverandør 
af kurser af høj kvalitet i professionelle omgivelser.

På en skala fra 1-10 vurderer alle kunder følgende 
forhold til minimum 9 i gennemsnit:

·  Niels Brock fremstår som en moderne  
  kursusudbyder 
·  kurset levede op til mine forventninger
·  Jeg anbefaler Niels Brock til andre 

På en skala fra 1-10 vurderer alle kunder følgende 
forhold til minimum 8 i gennemsnit::

·  Niels Brock fremstår som en moderne  
  kursusudbyder 
·  kurset levede op til mine forventninger
·  Jeg anbefaler Niels Brock til andre

Sikre relevant opdateret udbud af høj kvalitet.

Sikre kontekst, der understøtter ønsket om at være 
moderne kursusleverandør.

Opkvalificering af underviserne via internt kompeten-
ceprogram og overordnet rating af underviserne, som 
gøres synlig og anvendes markedsføringsmæssigt.

Alle undervisningsmaterialer og forløb er koncep-
tualiserede, kvalitetssikrede og digitaliserede.

Undervisningskvaliteten udvikles løbende via  
systematisk anvendelse af evalueringsdata.

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brock er kendt som en professionel udbyder 
af relevante kurser, der udfylder kompetencegaps i 
samfundet samt hos virksomheder, organisationer og 
individer. 

Niels Brock har:

·  En omsætning er på minimum 60 mio. kr. og har en  
  dækningsgrad på minimum 50% 
·  Øget kendskabsgraden til Niels Brock som  
  kursusleverandør
·  Skabt organisk vækst og omfattende gensalg  
  (mere end 25% af omsætningen)
·  Virksomhedsdatabase på minimum 2000  
  virksomheder, der alle opfatter Niels Brock som  
  deres foretrukne kursusleverandør

Niels Brock har:

·  En omsætning er på minimum 35 mio. kr. og har en  
  dækningsgrad på minimum 40% 
·  Fastlagt kendskabsgraden til Niels Brock som  
  kursusleverandør
·  Skabt fundamentet for organisk vækst 

Der udvikles en ”Airbnb-model” for eksterne leveran-
dører, der vil levere kursustilbud gennem Niels Brock.

relevans og aktualitet sikres gennem netværk af rele-
vante undervisere og konsulenter med kompetencer, 
der retter sig mod industri 4.0.

Udbud af moduler – nano- og microdegrees – der kan 
gennemføres ultra fleksibelt og kobles til henholdsvis 
MBA og Hovedforløb.

i samarbejde med Marketing gennemføres effektiv 
markedsføring, der skaber synlighed om uddannel-
sesudbuddet.

Der ansættes en marketer, som skal udvikle SoMe-
aktivitet med henblik på at generere leads og dele 
kursisters gode oplevelser.

StratEgISK KpI  2021
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SÅdaN NÅr VI  MÅLENE : 

Kpi’er for Niels Brock Videreuddannelse
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SMart INStItutIONSdrIFt 

Niels Brocks medarbejdere optimerer og faciliterer  
læringsprocesser. Det er ”convienent” at anvende 
Niels Brock som kursusleverandør.

Alle kursusforløb er digitaliserede og retter sig  
mod industri 4.0. relevante digitale læringsmidler  
anvendes overalt.

crM-systemet er samkørt med kursistdatabasen  
og internethenvendelser med henblik på etablering  
af en marketingmaskine, udsendelse af nyheds- 
breve m.v.

Der er implementeret et koncept, hvor undervisere  
kan samskabe og dele læringsmoduler- og  
elementer på tværs af Niels Brock (eksempelvis  
via Office365 platform).

På en skala fra 1-5 vurderes følgende forhold til  
minimum 4 i gennemsnit:

·  Smart indretning af uddannelsen, både fysisk  
  og digitalt
·  rettidig og nem information fra Administrationen  
  fås primært på telefon

80% af alle kursusforløb er konceptualiserede og 
digitaliserede.

kursisttilladelser (til at de må kontaktes markeds-
føringsmæssigt) indhentes systematisk.

koncept for henholdsvis samskabende og modu-
liserede læringselementer fastlægges, herunder  
også transformationen fra rollen som underviser  
til facilitator. 

Forbedret crM og anvendelse heraf.
Udarbejde procedurer for indsamling af kontakt/  
referencedata på virksomheder og kursister med 
henblik på at anvende data i markedsføring.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr 

Niels Brocks kursister er tilfredse og loyale.  
Relationer udvikles via netværk med henblik på at sikre, 
at vores uddannelser løbende møder virksomhedernes 
forventninger.

Der er minimum 800 medlemmer i Executive-  
netværket, hvoraf halvdelen bruger Niels Brock  
Videreuddannelse som kursusleverandør.

kunderelationer er båret af tilfredshed og dermed 
loyalitet; minimum 50% af kunderne genkøber.

Der er minimum 600 medlemmer i ledelsesnetværk, 
hvoraf halvdelen bruger Niels Brock Videreuddannelse 
som kursusleverandør/samarbejdspartner.

kunderelationer er båret af tilfredshed og dermed 
loyalitet; minimum 20% af kunderne genkøber.

indsatsen for virksomhedskontakt i relation til MBA og 
Hovedforløb intensiveres og professionaliseres med 
henblik på øget kendskab til behov og leverancemu-
ligheder. 

i samarbejde med Marketing udarbejdes en markeds-
føringsplan med henblik på at prioritere indsatsen.

Teamet af virksomhedskonsulenter udvides, og  
brugen af crM-systemet udvikles. 

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige 
og udviklingsorienterede medarbejdere, der trives i et 
vidensmiljø præget at højt tempo og stor forandrings-
villighed.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

Der er udarbejdet model for rating og aflønning af 
undervisere og konsulenter. 

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Sommer 2021: Minimum 50 % mestrer Niveau 3

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater.

Onboard-koncept for de løst tilknyttede undervisere og  
”The Niels Brock way of doing it” er udviklet.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Sommer 2019:

Minimum 90% arbejder med hovedparten af  
funktionerne på Niveau 1
Minimum 50% arbejder med hovedparten af  
funktionerne på Niveau 2 
Minimum 30% arbejder med hovedparten af  
funktionerne på Niveau 3

Undervisningsforløb konceptualiseres og digitaliseres 
med henblik på at skabe tid og rum for faglig udvikling 
og samarbejde. 

Vidensdeling faciliteres via faggruppearbejde og 
månedlige medarbejdersamlinger. 

Underviserne etablerer kollegial supervision/peer-to-
peer-feedback.



Kpi’er for Niels Brock Executive
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uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock Executive udbyder kurser til specialister 
samt til mellem- og topledere, herunder for eksempel 
bestyrelsesuddannelse og den mest attraktive MBA-
uddannelse på dansk, som baserer sig på et veletable-
ret samarbejde med Middlesex University. 

På en skala fra 1-5 vurderer de studerende disse 
forhold til minimum 4,2 i gennemsnit:
 
·  Alt-i-alt-tilfredshed” i hvert fag
·  Oplevelse af uddannelsens værdi  
  (6 måneder efter dimission)

Gennemsnitskarakter i afsluttende eksamensprojekt 
er minimum 8,0 (MDX skala). 

NPS (Net Promoter Score) på + 20% i forhold til 
2018-19-niveau. 

På en skala fra 1-5 vurderes de studerendes  
tilfredshed i gennemsnit til 3,6.

Minimum 65% af de studeredende tilmelder sig 
alumni-netværk.

karaktergennemsnit: 8,0 (MDX-Skala).

NPS-baseline (Net Promoter Score) fastlægges. 

Uddannelseschefen gennemfører optagelsesinterview 
med alle kommende studerende med henblik på at 
sikre, at undervisningen kan gennemføres på et højt 
fagligt niveau.

Underviserne tilsikrer grundig forventningsafstemning 
med de studerende om mål og resultater. 

Studerende tilbydes kursus i hurtiglæsning og  
personlig udvikling.

Studerende, som søger optagelse på dispensation, 
skal deltage på et forberedende MBA-kursus.

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks MBA er akkrediteret og udbudt på dansk 
med henblik på at imødekomme ambitiøse lederes 
behov for praksisorienteret uddannelse på højt niveau. 
MBA’en er tilrettelagt, så uddannelsen imødekommer 
brugernes behov for fleksibilitet i forhold til at kunne 
”stige af og på” uddannelsen.

Danmarks største udbyder af Executive MBA. 

Mindst to fag/temaer udbydes som blended learning.

Der er udviklet mindst 3 ”add-on-moduler” rettet mod 
nuværende og især tidligere studerende.

MBA udbydes på én anden lokation.

Fire årlige optag på bestyrelsesuddannelsen. Der 
udvikles relevante ”add-on-moduler” til uddannelsen.

Elementer af MBA’en er digitalt understøttet og  
udbydes som nano- og microdegrees. 

To MBA-optag: September 2018 og januar 2019 med 
minimum 50 deltagere.

Et forberedende MBA-kursus: September 2018.

Minimum to hold på bestyrelsesuddannelsen.

Udvikling af nano- og microdegrees. 

Fokuseret digital markedsføringsindsats.

Uddannelsen har et højt fagligt niveau, som sikres via 
afholdelse af 1:1-samtaler med potentielle ansøgere.

Der indgås særlige prisaftaler med virksomheder, som 
tilmelder flere studerende.

Der etableres større fleksibilitet i uddannelsen, så flere 
får adgang til og mulighed for at tilegne sig kompeten-
cer på Executive MBA-niveau.

StratEgISK KpI  2021

ÅrS-KpI 2018-2019

SÅdaN NÅr VI  MÅLENE : 

SMart INStItutIONSdrIFt 

Niels Brock Executive fremstår som fyrtårn i  
forhold til kundebetjening, tilgængelighed og  
”convienence”.

På en skala fra 1-5 vurderes disse forhold til  
minimum 4 i gennemsnit:

·   let at tilmelde sig MBA
·   let af betale for MBA
·   let at finde relevant info om MBA
·    let at navigere i MBA-uddannelsen  
    - både fysisk og digitalt

På en skala fra 1-5 vurderes disse forhold til  
minimum 3 i gennemsnit: 

·   let at tilmelde sig MBA
·   let af betale for MBA
·   let at finde relevant info om MBA
·   let at navigere i MBA-uddannelsen – 
   - både fysisk og digitalt

Nyt crM-system implementeres og samkøres  
med alumni-netværk og andre lister. Systemet vil  
hermed fungere som ”marketingmaskine” og  
strukturere pipeline for salgsteamet.

Optimering af hjemmeside og betalingsmodel.

Understøtte MBA og Bestyrelsesuddannelse  
digitalt og nytænkende.

Tilbyde nem og fleksibel kursusadgang via  
moduliserede læringselementer.

let adgang til digitale hjælpemidler. 

Business-Partner-koncept i samarbejde med  
Marketing. 

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr 

Niels Brock Executive udvikler løbende bestyrelses-
uddannelsen og andre kurser /uddannelser, som 
understøtter erhvervslivets behov for veluddannet 
arbejdskraft. Udviklingen sker i samarbejde med 
relevante virksomheder, brancheorganisationer og 
enkeltpersoner. 

Mindst 10 relevante eksterne interessenter/ bran-
cheorganisationer indgår i et advisory board, som 
inspirerer og rådgiver Niels Brock om nye tendenser, 
der skal indarbejdes i kurser og uddannelser.

Der udbydes mindst 2 årlige MBA alumni-aktiviteter.

Mindst 5 relevante eksterne interessenter/ branche-
organisationer indgår i et advisory board, som  
inspirerer og rådgiver Niels Brock om nye tendenser, 
der skal indarbejdes i kurser og uddannelser.

Data fra empirisk undersøgelse af nytteværdien af at 
have erhvervet en Niels Brock MBA-uddannelse (for 
studerende og virksomheder) bruges som løftestang 
for dialog og salg. 

Der iværksættes to alumni-aktiviteter i samarbejde 
med alumni-ambassadører og studyboardmembers.

Alumni-aktivitet bidrager til at vedligeholde virksom-
heders og enkeltpersoners interesser i og viden om 
Niels Brocks udbud.

Aktiv medspiller i kåringen af årets Niels-Brocker med 
henblik på øget organisk vækst.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Undervisere og øvrige medarbejdere på MBA- og 
bestyrelsesuddannelsen bidrager til udviklingen af 
nye uddannelsesprodukter. På Niels Brock Executive 
motiveres til nytænkning.

For de undervisere, som skal medvirke til udviklingen 
af digitale læringselementer på MBA’en og bestyrel-
sesuddannelsen: 

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. Sommer 2021: Minimum 50% 
mestrer niveau 3.

For de undervisere, som skal medvirke til udviklingen 
af digitale læringselementer på MBA’en og bestyrel-
sesuddannelsen: 

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Sommer 2019:

·  Minimum 90% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 1
·  Minimum 50% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 2 
·  Minimum 30% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på Niveau 3

Skabe merværdi i undervisermøder. 

Deltage i uddannelse/konferencer om digitale 
læringsprogrammer i regi af det samlede Niels Brock 
Videreuddannelse.

Fastholdelse af høj faglig standard blandt de  
studerende gør arbejdet attraktivt for underviserne.

Anvendelse af nye digitale værktøjer til facilitering af 
læringsforløb.



Kpi’er for Niels Brock Hovedforløb
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uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Fokus på fremtidens kompetencer.

Fagprøvegennemsnittet er minimum 10, og undervis-
ningen understøttes ved hjælp af, at eleverne undervi-
ses i de seks 21st century learning Skills.

Fagprøvegennemsnittet er minimum 9, og undervis-
ningen understøttes ved hjælp af, at eleverne undervi-
ses i de seks 21st century learning Skills.

Elever føler sig digitalt dannet; 60% svarer meget enig 
eller enig på spørgsmålet: 

”Føler du dig digitalt klædt på til de arbejdsopgaver, 
du løser på din arbejdsplads efter din uddannelse på 
Niels Brock?”

Sommeren 2019: Baseline for kursisters resultater i de 
6 skills (jf. 21st century learning Skills) er fastlagt. 

Underviserne uddannes i 21st century learning Skills 
og implementerer disse i undervisningen.

Der er udviklet et værktøj, som kan måle kursisternes 
progression i forhold til 21st century learning Skills. 

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Skræddersyede og fleksible løsninger. 

Niels Brock er Danmarks største merkantile hoved-
forløbsudbyder med minimum 2000 igangværende 
kursister, jf. Undervisningsministeriets datavarehus.

Alle hovedforløbsspecialer udbydes som blendede 
forløb.

Minimum 1000 igangværende kursister.

Minimum 2 hovedforløbsspecialer udbydes som 
blended forløb.

Øget dialog med virksomheder omkring Niels Brocks 
Hovedforløb. 

Dialog med samarbejdspartnere om udbud af nye 
uddannelser.

Åbent læringscenter understøtter det gode lærings-
miljø på de blendede forløb.

StratEgISK KpI  2021

ÅrS-KpI 2018-2019

SÅdaN NÅr VI  MÅLENE : 

SMart INStItutIONSdrIFt 

Digitalisering af forretningsmodellen.

Alle uddannelser er digitaliserede, herunder også  
den tilhørende kursusadministration. 

Der er implementeret et koncept, hvor undervisere  
kan samskabe og dele læringsmoduler- og  
elementer på tværs af Niels Brock (eksempelvis via 
Office365 platform)

På en skala fra 1-5 vurderes følgende forhold til  
minimum 4 i gennemsnit:

·  Smart indretning af uddannelsen, både fysisk  
   og digitalt
·  rettidig og nem information fra Administrationen 
   fås primært på telefon
 
Detail og Administrationsspecialer er digitali- 
serede - både uddannelsen og administrationen.

koncept for henholdsvis samskabende og modu-
liserede læringselementer fastlægges, herunder  
også transformationen fra rollen som underviser til 
facilitator.

De to uddannelser udvikles med et digitalt  
fundament i mitnielsbrock.dk.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr 

Partnerskaber og professionalisme

20 virksomheder har indgået partnerskabsaftale med 
Hovedforløbet med henblik på at tilbyde Niels Brocks 
EUX-elever praktikpladsgaranti.

På en skala fra 1-10 vurderer virksomhederne dette 
spørgsmål til minimum 8,5: 

”Hvor tilfreds er virksomheden alt i alt omkring  
samarbejdet med Niels Brock?” 

10 virksomheder har indgået partnerskabsaftale med 
hovedforløbet med henblik på at tilbyde Niels Brocks 
EUX-elever praktikpladsgaranti.

På en skala fra 1-10 vurderer virksomhederne dette 
spørgsmål til minimum 7,5: 

”Hvor tilfreds er virksomheden alt i alt omkring  
samarbejdet med Niels Brock?”

Udvikling og implementering af partnerskabs- 
konceptet.

Øget fokus på at være i dialog med virksomheder og 
organisationer. 

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Efteruddannelse og nye samarbejdsformer.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne. 

Nye digitale værktøjer anvendes til facilitering af alle 
læringsforløb.

Alle undervisere er certificerede ”Digitale undervisere” 
med minimum 10 EcTS inden for digital pædagogik.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Sommer 2020: Alle undervisere mestrer niveau 3.

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater. 

Nye digitale værktøjer anvendes til facilitering af 50% 
af alle læringsforløb.

Fem undervisere er certificerede ”Digitale undervisere” 
med minimum 10 EcTS inden for digital pædagogik.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Sommer 2019: Alle undervisere arbejder som mini-
mum med hovedparten af funktionerne på niveau 2.

i forbindelse med MUS 2017-18 fastlægges uddannel-
sesplaner for underviserne for så vidt angår certifice-
ring som ”digitale undervisere”.

Afledt af digitaliseringsprocessen udarbejdes i sam-
arbejde med superbrugeren af mitnielsbrock.dk en 
handleplan for undervisernes løbende udvikling mod 
niveau 3.

indsatsen for et aktivt lokalt samarbejdsudvalg styrkes 
med henblik på at øge trivslen.  



Kpi’er for Niels Brock GSK

78 79

uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock er landets bedste GSK-afdeling målt på 
karakterer og beståelsesprocent. 

karaktergennemsnittet er højere end 6,2 og landets 
øvrige GS-skoler. 

På en skala fra 1-5 svarer eleverne minimum 4,5 i  
gennemsnit: på spørgsmål om tilfredshed med:

·   Det faglige niveau
·   Underviserens engagement og formidlingsevne

Beståelsesprocent minimum 80%.

karaktergennemsnittet er højere end 6,0 og landets 
øvrige GS-skoler. 

På en skala fra 1-5 svarer eleverne minimum 4 i  
gennemsnit: på spørgsmål om tilfredshed med:

·   Det faglige niveau
·   Underviserens engagement og formidlingsevne

Beståelsesprocent minimum 75%.

Der gennemføres workshops for underviserne med 
henblik på at yde bedre og mere fokuseret individuel 
og formativ feedback.

Workshops følges op med kollegial supervision.

Studiemiljøet (faglighed og fastholdelse) understøttes 
ved at deltagerne tilbydes:

·   Genopfriskningskurser i dansk, matematik og tysk
·   ”kom-godt-i-gang-arrangementer”
·   lektiecafeer i weekends
·   Differentieret og individuelt tilpasset undervisning  
    via mitnielsbrock.dk

Øget forventningsafstemning med elever i forhold til 
indhold, afleveringsfrister mv.

Struktureret og systematisk vejledning om SPS og SU.

kendskab til og eksperimentering med adaptive 
programmer i matematik. 

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

GSK på Niels Brock vokser årligt i elevantal og  
markedsandel.

GS-kurser udbydes løbende og fleksibelt over hele 
året både som tilstedeværelsesundervisning, blended 
learning og online. Det fører til en markedsandel på 
minimum 15%.

Niels Brock udbyder attraktive GS-kurser, hvor beståel-
sesprocenten er højere end 80%.

Beståelsesprocent er højere end 70%. 

GSk-markedsandel: 12%.

Etablering af godt studiemiljø både fysisk og virtuelt.

Fokus på løbende opgradering af undervisernes 
digitale værktøjer og brugen heraf.

Alle undervisere har udviklet digitale undervisnings-
metoder og -materialer, som er tilgængelige for 
deltagerne i mitnielsbrock.dk

StratEgISK KpI  2021

ÅrS-KpI 2018-2019

SÅdaN NÅr VI  MÅLENE : 
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Planlægning og drift af GSK optimeres løbende og 
alle medarbejdere optimerer og faciliterer elevernes 
læringsprocesser innovativt og effektivt.

klassestørrelse/ratio større end 22 (beståede elever).

klassestørrelse/ratio større end 20 (beståede elever).

Oprettelse af fleksibelt tilrettelagt hold med en  
blanding af tilstedeværelses- og onlineundervisning.

Fortsat optimering af tilmeldingsprocedure.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr 

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige 
medarbejdere, der trives med en udfordrende hverdag.

Alle kvartalsvise medarbejdermålinger er grønne.

15% af undervisernes arbejdstid afvendes til udvikling, 
herunder udarbejdelse af:

·   Fællesforberedte/konceptualiserede forløb
·   Delvist digitaliserede undervisningsmaterialer

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Sommer 2021: Minimum 50% mestrer niveau 3. 

kun grønne evalueringer i skoleårets sidste medarbej-
dertrivselsmåling. 

Der aftales individuelt med underviserne, hvordan 
10% af arbejdstiden afvendes til udvikling, herunder 
udarbejdelse af:

·   Fællesforberedte/konceptualiserede forløb
·   Delvist digitaliserede undervisningsmaterialer 

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes der 
med kortlægning af medarbejdernes individuelle 
digitale kompetenceniveau. 

Sommer 2019:

·   Minimum 90% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på niveau 1
·   Minimum 50% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på niveau 2 
·   Minimum 30% arbejder med hovedparten af  
  funktionerne på niveau 3

løbende information om tiltag inden for området.

ledelsesinformation til medarbejdere forbedres ved 
jævnlige nyhedsbreve og kvartårlige personalemøder.

Vidensdeling forbedres ved, at underviserne udvikler 
koncepter og materialer i fællesskab.



Fællesadministrationen

PÅ VEJ 2018-2021   NiElS BrOck

Fællesadministrationen dækker over studieadministration, 
Hr, økonomistyring, it, Marketing, direktionskonsulenter og 
skolebetjente. Det er Niels Brocks supportfunktioner, som 
har til opgave at støtte op om Niels Brocks kerneaktivitet; 
undervisning.

robotteknologi, herunder udvikling af automatiseringspro-
cesser i skolens administration, vil være et naturligt fokus i 
2018-2019. Niels Brock fik i 2017 licens til en softwarerobot 
– i daglig tale roberta. 

To medarbejdere, én fra it-afdelingen og én fra studie-admi-
nistrationen, har gennemgået et intensivt oplæringsforløb 
og har i løbet af oplæringsforløbet udviklet to processer, 
som roberta kunne overtage. Siden er der udviklet yderli-
gere processer, og ventelisten med ønsker til nye processer 
er lang. 

Der arbejdes fortsat med, at beslutninger i højere grad bliver 
databaserede. Fællesadministrationen skal tilvejebringe 
data og behandle dem i samarbejde med de pædagogiske 
afdelinger. Dette gælder både i relation til kvalitetsmålinger 
og i forhold til elevernes baggrund og resultater. 

it arbejder kontinuerligt med at sikre let tilgængelighed 
til skolens it-systemer. Det er væsentligt, at brugen af 
it-systemer er nem og smidig kombineret med høj drifts-
stabilitet. i den kommende periode undersøges muligheder 
for at effektivisere arbejdsgange yderligere ved hjælp af 
forskellige robotteknologier. 

Marketing har fokus på branding af Niels Brock og optime-
ring af hjemmesiden. Derudover har Marketing i særlig grad 
fokus på databaserede beslutninger og arbejder med at 
øge konverteringer på hjemmesiden, gennemslagskraften 
på sociale medier, NPS (Net Promoter Score). Sammen 
med Niels Brock Videreuddannelse og it arbejdes der på 
etablering af et crM-system, der muliggør målrettet mar-
kedsføring samt opfølgning på kunderelationer. 
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uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Ordentlighed · Ensartethed · Professionalisme

Det afdækkes ved hjælp af fokusgruppeinterviews,  
om eleverne fik den information, som de havde brug 
for inden skolestart. Målet er 95%.

Processen gennemføres efter 6 måneder for at kort-
lægge, om eleverne fortsat får den information, de har 
brug for. Målet er 95%.

95% af Niels Brocks medarbejdere vurderer i en eva-
luering, at Elevcenteret/Administrationen er service-
minded, professionelle og støtter dem i hverdagen.

Den i 2019 udarbejdede SlA overholdes med 98%.

Alle medarbejdere på gymnasierne, erhvervsuddan-
nelsesområdet samt Videreuddannelse kan kommu-
nikere med elever/kursister på skriftligt og mundtligt 
engelsk svarende til c-niveau.

Medarbejdere tilknyttet internationalt område kan 
kommunikere med de internationale studerende på 
skriftligt og mundtligt engelsk svarende til B-niveau.

Det afdækkes ved hjælp af fokusgruppeinterviews, om 
eleverne fik den information, som de havde brug for 
inden skolestart. Målet er 90%.

Processen gennemføres efter 6 måneder for at kort-
lægge om, eleverne fortsat får den information, de har 
brug for. Målet er 90%

Der udarbejdes Service level Agreement (SlA) for 
Studieadministrationen med hensyn til leverancer til 
henholdsvis elever, lærere og ledere.

Alle processer, eksempelvis eksamensbestillinger, 
gennemgås og effektiviseres fra et brugersynspunkt. 

90% af Niels Brocks medarbejdere vurderer i en eva-
luering, at Elevcenteret/Administrationen er service-
minded, professionelle og støtter dem i hverdagen.

Alle medarbejdere kommunikerer professionelt og 
imødekommende med vores internationale stude-
rende på engelsk svarende til minimum c-niveau. 

Skriftligt materiale kvalitetssikres med henblik på at 
fremstå fejlfrit.

lægge flere informationer i mitnielsbrock.dk, fx  
indkaldelsesbreve, oplysninger om tid sted. 

Ydelseskataloget/SlA skal være tilgængeligt for alle 
ansatte i mitnielsbrock.dk.

Fortsat uddannelse i engelsk, og ved nyansættelser 
skal ansøgere ved 2. samtale gennemgå engelsktest 
via mitnielsbrock.dk. 

Gennemgang af alt skriftligt materiale, der udsendes 
til internationale studerende, herunder også fakturaer 
således at alt er på engelsk.

Arbejdsgruppe nedsættes (majoriteten udgøres af 
pædagogiske ledere) for at udarbejde liste over pro-
cesser/bestillinger, der ikke er kundevenlige. Arbejds-
gruppen leverer desuden forbedringsforslag. 

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Tingene fungerer på Niels Brock.

Der er etableret lokale Servicecentre, der tilbyder 
hjælp af administrativt personale, studievejleder, iT 
samt skolebetjent.

Det skal som elev/kursist være nemt tilgængeligt at 
få hjælp og svar på sine spørgsmål – både på dansk 
og engelsk i servicecentret. Dette måles i ETU, og 
målsætningen er 95%.
 

Alt materiale på såvel hjemmeside som intranet er 
tilgængeligt på engelsk – hvor det er nødvendigt.

Første fase omkring etablering af Servicecentre skal 
iværksættes. Det vil sige, der skal etableres arbejds-
grupper for tilvejebringelse af beslutningsgrundlag og 
plan.

Tovholder udpeges til at skabe overblik over, hvad der 
skal oversættes på hjemmesiden.

kortlægge behov for service og information –  
præference for digitale løsninger. 
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SÅdaN NÅr VI  MÅLENE 

83

SMart INStItutIONSdrIFt

Ressourcebevidst
Løser opgaverne ”smart”

Selvbetjening blandt skolens elever og ansatte  
skal være udbredt, hvor det giver mening og øger 
tilfredshed.

Alle processer er lagt an til at være printfrie.

Prioritering af software-robot-arbejdet; bemanding 
øges, således ingen nye processer tager mere end  
10 arbejdsdage.

Administrative processer, der varetages af andre  
end Administrationen (eksempelvis studievejledning 
og skemalægning) er automatiseret.

Print/kopi reduceres med 65% i forhold til 2014- 
niveau. 

Det skal være muligt at få hjælp fra eksempelvis en 
intelligent chatrobot, når man besøger Niels Brocks 
hjemmeside eller intranet.

Egnede processer til automatisering er automa- 
tiseret – målet er 70 processer. 

ludus og campus Nexus er implementeret, og  
alle medarbejdere er trygge og kompetente i  
anvendelsen heraf.

identifikation af processer egnet til automatisering 
sker i ledelsen (TAP-ledelsen, inklusive kontor- 
lederne). Marketing, Økonomi/Hr, administra- 
tionerne og iT bidrager desuden til identifikationen. 

Follow you installeres på alle printere.

Små lokale printere i Administrationen skal afskaffes.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Høj standard.

Der må max være 2% ubesvarede eksterne opkald.

Ved mailhenvendelse må der max gå 4 arbejdstimer 
inden henvendelsen besvares. Besvarelse kan fint 
være, at man vender retur. i sådanne tilfælde skal en 
henvendelse have et svar inden for 48 timer – og kun i 
helt sjældne tilfælde længere tid.

Der må max være 2% ubesvarede opkald fra eksterne. 

Ved mailhenvendelse må der max gå 8 arbejdstimer 
inden henvendelsen besvares. Besvarelse kan fint 
være, at man vender retur. i sådanne tilfælde skal en 
henvendelse have et svar inden for 48 timer – og kun i 
helt sjældne tilfælde længere tid.

Opsætte regler for mailhenvendelser og frigøre  
ressourcer, således at disse overholdes.

i takt med øget brug af roberta frigøres tid til reel  
personlig kundeservice frem for triviel sagsbehandling.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Høj standard · Vidensdeling · Selvdreven udvikling

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Alle administrative medarbejdere mestrer Niveau 1.  
20% mestrer Niveau 2. 

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater.

i forbindelse med MUS planlægges det, at alle 
administrative medarbejdere deltager i mitnielsbrock.
dk-kurser. Der målrettes desuden indsatser, der sikrer 
Administrationen kompetencer til at kunne løse admi-
nistrative opgaver i vores lMS.

50% mestrer Niveau 1.

Sikre at alle har de fornødne kompetencer til at løse  
opgaverne professionelt. 

Sikre professionel ledelse og lette arbejdsgange  
gennem udpræget anvendelse af robotsoftware. 

Etablering af fælles storytelling- og begejstringskultur, 
hvor gode historier om Niels Brock deles.

Være bedre til at fejre de små (og store) sejre/ 
succeser.

Sørge for, at der er balance mellem arbejde og trivsel 
via MUS og 1:1.



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Ordentlighed · Ensartethed · Professionalisme

Tidsfrister i SlA overholdes i 95% af tilfældene.

Alle eksterne tidsfrister overholdes 100% for så vidt 
angår ministerier, bestyrelse, akkrediteringer mv.

Proaktiv økonomistyring: realtime og valide data til 
brug for beslutningstagere i organisationen måles ved 
fokusgruppeinterview. Målet er 95%. 

Ansatte får deres kontrakter inden for fastlagt SlA 
Målet er 100%. 

Alle medarbejdere kommunikerer venligt og imøde-
kommende med vores internationale studerende på 
skriftligt og mundtligt engelsk svarende til c-niveau.
                                                                                                                                                     
Tidsfrister i SlA overholdes i 90% af tilfældene.

Alle eksterne tidsfrister overholdes i 99 % tilfælde for 
så vidt angår ministerier, bestyrelse, akkrediteringer 
mv. 

realtime og valide data til brug for beslutningstagere  
i organisationen måles ved fokusgruppeinterview.  
Målet er 75%. 

Ansatte får deres kontrakter inden for fastlagt SlA. 
Målet er 98%. 

Alle engelske ansættelseskontrakter gennemgås  
og kvalitetssikres.

Alle medarbejdere kommunikerer venligt og imøde-
kommende med vores internationale studerende på 
skriftligt og mundtligt engelsk svarende til c-niveau.

Der udarbejdes opdateret SlA for Økonomi og Hr.

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Tingene fungerer på Niels Brock.

Minimum 95% af de budgetansvarlige tilkendegiver, at 
de mener ledelsesinformationen er et tilfredsstillende 
som styringsredskab.

Der måles på:
·  Validitet
·  rettidig leverance til forberedelse 
·  Tilgængelig økonomiinformation, så det er nemt/ 
  convenient for de budgetansvarlige
·  Følelsen af at Økonomi er eksperten

Ovenstående måles ved evalueringsskemaet, som de 
budgetsansvarlige besvarer en gang årligt. 

Minimum 80% af de budgetansvarlige tilkendegiver, 
at de mener ledelsesinformationen er et tilfredsstil-
lende som styringsredskab.

Der måles på:
·  Validitet
·  rettidig leverance til forberedelse 
·  Tilgængelig økonomiinformation, så det er nemt/ 
  convenient for de budgetansvarlige
·  Følelsen af at Økonomi er eksperten

Der udarbejdes evalueringsskema, som de bud-
getsansvarlige besvarer halvårligt.

Der tages kontakt til budgetansvarlige om informati-
onsbehov i ledelsesinformationen, og ledelsesinfor-
mationen videreudvikles.

Arbejdsgruppe blandt de budgetansvarlige udarbejder 
evalueringsskemaet.

StratEgISK KpI  2021

ÅrS-KpI 2018-2019

Kpi’er for fællesområder · Økonomi

84

SÅdaN NÅr VI  MÅLENE 

85

SMart INStItutIONSdrIFt

Ressourcebevidst
Løser opgaverne ”smart”

Driften er printfri.

90% af medarbejdere/ledere/chefer svarer, at de 
ved faktaspørgsmål har søgt svar i FAQ mv., inden 
de kontakter Hr og Økonomi. 

Spændet mellem prognose og regnskab er  
minimeret,  og årets regnskabsresultat afviger 
maksimalt med 0,25% af omsætningen i forhold til 
årsprognosen Q3.

Alle processer, som kan effektiviseres via digi- 
talisering og automatisering, er omlagt. 

Print/kopi reduceres med 65% i forhold til 2014- 
niveau.

75% af medarbejdere/ledere/chefer svarer, at de 
inden de kontakter Hr og Økonomi har tjekket, om  
de kunne finde svar på intranettet ved faktaspørgs-
mål. Det skal være let at søge i FAQ, politikker m.m.

Digitalisering: Minimum 5 processer er automati- 
seret/digitaliseret i forhold til 2018. 

Spændet mellem prognose og regnskab minimeres, 
og årets regnskabsresultat afviger maksimalt med  
0.5% af omsætningen i forhold til årsprognosen Q3.

Processerne  vurderes med henblik på digitalisering.

FAQ’erne på intranettet ajourføres, og nye tilføjes,  
hvor det er relevant (fortrinsvist på Hr-området).

Der udarbejdes løbende og proaktivt konsekvens-
beregninger af overenskomster m.v. 

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Høj standard.

Ved mailhenvendelse må der max gå 4 arbejdstimer 
inden henvendelsen besvares. Besvarelse kan fint 
være, at man vender retur. i sådanne tilfælde skal en 
henvendelse have et svar inden for 48 timer – og kun i 
helt sjældne tilfælde længere tid.

Ved mailhenvendelse må der max gå 8 arbejdstimer 
inden henvendelsen besvares. Besvarelse kan fint 
være, at man vender retur. i sådanne tilfælde skal en 
henvendelse have et svar inden for 48 timer – og kun i 
helt sjældne tilfælde længere tid.

Større forespørgsler fra esterne og interne kilder samt 
samarbejdspartnere vil efter modtagelse indgå i  
afdelingens prioriteringsliste.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Høj standard · Vidensdeling · Selvdreven udvikling

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater.

Fokus på ledelse af processer samt mulighed for 
intern og ekstern kompetenceudvikling.  

Endvidere effektivisering af arbejdsopgaver og 
løbende opfølgning på medarbejdernes trivsel og 
arbejdsmængde.



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Ordentlighed · Ensartethed · Professionalisme

95% af medarbejderne siger, at skolebetjentene er 
hjælpsomme og servicemindede og sikrer, at bygnin-
gerne fremstår pæne og ryddelige – inde som ude.

Der søges kontinuerligt ekstern bistand til at sikre 
optimal æstetik. 

95% af medarbejderne siger, at rengøringen er 
tilfredsstillende.

Alle relevante medarbejdere kommunikerer venligt 
og imødekommende med vores internationale stude-
rende på skriftligt og mundtligt engelsk svarende til 
c-niveau.

På en skala fra 1 til 6 vurderer servicemæglerne 
rengøring, orden og vedligeholdelse på skolen til 
minimum 5. 

Minimum 95% af SlA-tidsfristerne overholdes. 

90% af medarbejderne siger, at skolebetjentene er 
hjælpsomme og servicemindede og sikrer, at bygnin-
gerne fremstår pæne og ryddelige – inde som ude.

Der søges ekstern bistand til at sikre optimal æstetik. 

90% af medarbejderne siger, at rengøringen er 
tilfredsstillende.

På en skala fra 1 til 6 vurderer servicemæglerne 
rengøring, orden og vedligeholdelse på skolen til 
minimum 5. 

Alle relevante medarbejdere kommunikerer venligt 
og imødekommende med vores internationale stude-
rende på mundtligt engelsk svarende til c-niveau.

Minimum 93% af SlA-tidsfristerne overholdes.

Sikrer at tidsfrister i Topdesk overholdes.

Skolen fremstår altid ryddelig og pæn.

Følger op på alle henvendelser om rengøring, og sikrer 
at det bliver udbedret hurtigt.

Målrettet engelskundervisning for de få medarbejdere, 
som ikke har c-niveau.

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Tingene fungerer på Niels Brock.

Der er etableret lokale Servicecentre, der tilbyder 
hjælp af administrativt personale, studievejleder, iT 
samt skolebetjent.

Det skal som elev/kursist være nemt tilgængeligt at 
få hjælp og svar på sine spørgsmål – både på dansk 
og engelsk i servicecenteret. Det måles i ETU, og 
målsætningen er 95%

95% af skolens elever og ansatte oplever skolen som 
et rart, sikkert og trygt sted at lære. 

Første fase omkring etablering af Servicecentre skal 
iværksættes. Det vil sige, der skal etableres arbejds-
grupper for tilvejebringelse af beslutningsgrundlag og 
plan. 

90% af skolens elever og ansatte oplever skolen som 
et rart, sikkert og trygt sted at lære.

Fokus på adgangskontrol, og at alle har medarbejder-/
studiekort.

kendskab til beredskabsplaner samt jævnlige øvelser 
(minimum 2 gange om året). 

Sikre en tæt dialog med den pædagogiske ledelse om 
etablering af ”lærings-lækre” studiemiljøer. Dette skal 
ske ved kvartalsvise møder.
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SÅdaN NÅr VI  MÅLENE 

87

SMart INStItutIONSdrIFt

Ressourcebevidst
Løser opgaverne ”smart”

Energiforbruget falder 6% pr. m2 fra 2016-niveau.

Print reduceres med 80% i forhold til 2014-niveau. 

Skolen er 100% optimeret i forhold til undervisnings-
lokaler, således at alle lokaler, der kan anvendes til 
undervisning, bliver anvendt til det.

Der er indført ens standard på undervisnings- og 
kontormøbler, og 100% af skolens møblement  
lever op til dette.

Der er indført et system, der overvåger lokale- 
belægning, og som gør det synligt for brugerne.

Varme og cO2-udledning i undervisningslokaler  
overvåges elektronisk.

Alle aktuelle standarder for bygningssikkerhed  
overholdes.

Energiforbruget falder 4% pr. m2 fra 2016-niveau.

Print/kopi reduceres med 65% i forhold til 2014- 
niveau. 

Skolen er 75% optimeret i forhold til undervisnings-
lokaler, således at alle lokaler, der kan anvendes til 
undervisning, bliver anvendt til det.

Der er indført ens standard på undervisnings- og  
kontormøbler, og 80% af skolens møblement lever  
op til dette.

Varme og cO2-udledning i undervisningslokaler  
indledes med at blive overvåget elektronisk (der 
udvælges to bygninger). 

Energiforbruget følges tæt, og der sker løbende 
forbedringer.

Dialog om undervisningslokaler pågår konstant  
med den pædagogiske ledelse.

Møbler kan kun bestilles via Blanketflow, og  
bestillinger skal godkendes af bygningsledelsen.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Høj standard.

På en skala fra 1–5 vurderer eksterne, der kontakter 
Niels Brock om lokalelån, parkering mv., servicen til 
minimum 4.  

Der etableres et måleudstyr, hvor eksterne nemt kan 
vurdere servicen. 

Sikrer at tidsfrister i Topdesk overholdes.

Skolen fremstår altid ryddelig og pæn.

Følger op på alle henvendelser om rengøring, og sikrer 
at det bliver udbedret hurtigt.

Skolebetjente skal have opdateret udstyr, der gør det 
muligt at levere professionel og effektiv service.  

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Høj standard · Vidensdeling · Selvdreven udvikling

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

80% af medarbejdere i bygningsområdet er  
kompetente i anvendelse af digitale værktøjer.

80% af medarbejderne i bygningsområdet er  
faglærte.

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater.

i takt med øget digitalisering skal minimum 2  
medarbejdere kompetenceudvikles inden for områder, 
der øger digital bygningsdriftsservice. 

Faglærte er første prioritet ved nyansættelser. 

Etablering af fælles storytelling- og begejstringskultur, 
hvor gode historier om Niels Brock deles.

Vi skal rose hinanden mindst én gang om dagen.



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

IT understøtter og faciliterer uddannelse og  
administration, så organisationen konstant bevæger 
sig i en mere digital retning.

Tilfredshed i ETU og MTU på minimum 90% (jf. de tre 
spørgsmål om, hvorvidt iT er synlig, leverer velfunge-
rende support og har en acceptabel oppetid).

Minimum 95% af SlA-tidsfristerne overholdes.

Med øget digitaliseringsfokus måles hastighed/ 
svartider – måles i ETU/MTU fra 2020 og i 2021 
tilfredshed 90%

Alle undervisningslokaler fremstår klar til anvendelse 
rent iT-mæssigt (vurdering 100% i MTU)

Tilfredshed i ETU og MTU på minimum 85% (jf. de tre 
spørgsmål om, hvorvidt iT er synlig, leverer velfunge-
rende support og har en acceptabel oppetid).

Minimum 92% af SlA-tidsfristerne overholdes.

Med øget digitaliseringsfokus udarbejdes mål for 
hastighed/svartider til brug for ETU/MTU i 2020 og i 
2021. 

Hvert kvartal efterses alle undervisningslokaler; skema 
udarbejdes og leveres til HSU og bestyrelse.

Professionel og ensartet behandling af afdelingens 
interessenter. Vi er proaktive i forhold til support.

Vi sikrer, at de bagvedliggende it-miljøer er driftssikre, 
tidssvarende og fremstår ready-at-hand.

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

På Niels Brock oplever elever, kursister og  
medarbejdere, at systemerne fungerer, og at de  
forbedrer og letter arbejdsgangene.

Der er på intet tidspunkt flaskehals på Niels Brocks 
internetforbindelse. 

Skolens brugervendte iT-systemer har en oppetid på 
minimum 99,5% målt over en tolv måneders-
periode.

Der er single sign-on mellem alle væsentlige systemer 
(dem, der bruges hyppigst af vores elever/kursister og 
lærere).

iT og digitalisering er en løftestang for kvalitetsmæssig 
udvikling og gennemførelse af alle procedurer på Niels 
Brock. iT skal således fremme udviklingen sammen 
med learning Hub.

Der er på intet tidspunkt flaskehals på Niels Brocks 
internetforbindelse. 

Skolens brugervendte iT-systemer har en oppetid i på 
minimum 99% målt over en tolv måneders periode. 

Single sign-on er etableret mellem alle væsentlige 
systemer for undervisere og elever. 

iT vurderes som convenient af medarbejdere, 
lærere og administration. Det vurderes i fokusgruppe-
interview, at iT letter arbejdsgange og giver bedre 
muligheder. 

 

Vi sikrer til stadighed, at it-miljøet optimerer mulig-
hederne for Niels Brocks pædagogiske miljø.

Skolens brugervendte systemer holdes konstant  
up-to-date med hensyn til såvel hardware som 
software.

Deltagelse i konferencer om ”morgendagens  
software”, så vi er på forkant/opdaterede. 
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SMart INStItutIONSdrIFt

Niels Brock løser opgaverne smart, så ressourcerne 
udnyttes bedst muligt.

Strømforbrug fra serverrum reduceret med 50% 
i forhold til 2015/-16-niveau.
 
Print/kopi reduceret med 80% i forhold til 2014- 
niveau.

Alle egnede processer, er automatiseret.

indtægt på 300.000 kr. ved at drive it for eksterne 
parter.

Elevvendte systemer tænkes på både dansk og 
engelsk. 

Strømforbrug fra serverrum reduceres med 30%  
i forhold til 2015-2016-niveau. 

Print/kopi reduceres med 65% i forhold til 2014- 
niveau.

indtægt på 150.000 kr. ved at drive it for eksterne 
parter.

2/3 af alle egnede processer, er automatiserede.

Der identificeres områder på hjemmeside og  
intranet, hvor eksempelvis en intelligent chatrobot  
kan bidrage til at øge tilgængelighed, service og  
brugeroplevelse (løsninger tænkes altid på både 
dansk og engelsk). 

Vi er ressourcebevidste i alle situationer, og vi  
undersøger muligheder for at lægge systemer i  
skyen.

Vi udfordrer konstant rutiner og processer med  
henblik på automatisering.

Vi centraliserer print.

Vi fordobler bemandingen på roberta.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr

Erhvervslivet oplever at Niels Brock udviser  
professionalisme i forbindelse med adgang til  
it-systemer.

95% af erhvervslivets parter vurderer, at mulighederne 
for at følge relevante elever i Niels Brocks systemer er 
meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende.

På en skala fra 1-5 vurderer eksterne, der kommer på 
gæstevisit, iT-setuppet til 4 – svarende til professionelt 
og nemt at tilgå. 

Der er etableret adgang for alle relevante parter, så de 
kan følge elever i Niels Brocks systemer.

Nyt tilmeldingssystem og crM er identificerede og 
ibrugtaget. 

På en skala fra 1-5 vurderer eksterne, der kommer på 
gæstevisit, iT-setuppet til 3 – svarende til professionelt 
og nemt at tilgå. 

Vi arbejder målrettet på at stille relevante dele af 
mitnielsbrock.dk til rådighed for erhvervslivet.

 

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og 
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives med  
en udfordrende hverdag.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

Alle medarbejdere har gennemført relevante certifi-
ceringer og/eller efteruddannelse inden for relevante 
områder.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
kortlægning af medarbejdernes individuelle digitale 
kompetenceniveau. 

Alle medarbejdere har kompetencer svarende til 
mitnielsbrock.dk-kursets Niveau 1. Helpdesk har 
bruger-kompetencer svarende til Niveau 2.

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater.

Nøglemedarbejdere har gennemført relevante certifi- 
ceringer og/eller efteruddannelser inden for relevante 
områder.

75% af medarbejderne har kompetencer svarende  
til mitnielsbrock.dk-kursets Niveau 1.

Vi sikrer, at medarbejderne har tid til de projekter, der 
sættes i gang.

Vi prioriterer certificering og/eller efteruddannelse af 
medarbejderne.



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock fremstår i markedsføring og kommunika-
tion som en skole og virksomhed, der prioriterer et højt 
fagligt niveau.

Brand
·  Marketing styrker Niels Brocks digitale kommuni- 
  kation og ensretter Niels Brocks visuelle identiet.  
  Formålet er at øge kendskabsgrad til Niels Brocks  
  uddannelsestilbud
·  kendskabsgrad øges fra 17% til 60% i forhold til  
  2018-måling (in mind) 
·  kendskabsgrad til Niels Brock Videreuddannelse  
  øges fra 25% til 50% i forhold til måling 1. maj 2018

Nielsbrock.dk 
·  NPS (Net Promoter Score) på +10
·  På en skala fra 1-5 vurderes disse forhold på  
  nielsbrock.dk til minimum 4 i gennemsnit: 
   
   - let at finde oplysninger
   - let at tilmelde sig
   - lækker, moderne hjemmeside med  
      ønskede faciliteter

·  Besøgstal på hver uddannelsesside er øget med  
  25% (sammenlagt) i forhold til 2017-18-niveau 

copenhagenBusinesscollege.com 
·  Er styrket i en international kontekst, og hjemme- 
  siden ses som væsentligste markedsføringskanal. 
  Dette måles ved, at besøgstallet er øget med  
  50% i  forhold til niveau 2017-18, og at 25% af de  
  studerende rekrutteres uden om agenter.

Åbent hus
·  6.000 deltagere til åbent husarrangement på HHX
·  450 deltagere til åbent husarrangement på EUD
·  Fastholde brugertilfredshed (baseline januar 2018) 

Nye digitale muligheder for at fremstille Niels Brock er 
taget i brug, herunder eksempelvis Vr-fremstilling af 
tilbud og lokationer. 

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks mange uddannelsestilbud fremstår i 
markedsføring og kommunikation som relevante og 
attraktive. 

Marketing understøtter uddannelserne i at nå elevtal 
gennem målrettet markedsføring. 

15% vækst i årselever i forhold til 2017-niveau.

EUX: 12 klasser
 
HHX 
·  JTP: 12 klasser 
·  innovationsgymnasiet: 12 klasser
·  Det internationale Gymnasium: 12 klasser
·  Handelsgymnasiet på Nørre Voldgade: 11 klasser

copenhagen Business college 
·  DMU: 350 studerende
·  cBc: 300 studerende

Niels Brock er den største MBA-udbyder i Danmark. 

Niels Brock Videreuddannelse har en omsætning på 
60 mio. kr. 

Niels Brock har gjort det populært blandt unge at tage 
en erhvervsuddannelse.
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SMart INStItutIONSdrIFt 

Niels Brock løser opgaverne således, at  
ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Niels Brocks visuelle identitet indgår som en  
naturlig del af alle ansattes arbejde.

interaktiv FAQ /WhatSon.

SlA 95% nået.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr 

Niels Brock opfattes af samarbejdspartnere som 
troværdige, seriøse og som et godt brand.

Marketing arbejder på at øge kendskabet til Niels 
Brock og derigennem udbrede viden om elevers og 
kursisters kompetencer.

Nielsbrock.dk er det sted, hvor erhvervslivet søger hen 
for at finde viden om kompetenceudvikling.

Niels Brock er landets største merkantile Hovedfor-
løbsskole.

Der er minimum 800 medlemmer i Executive-netvær-
ket, hvoraf halvdelen bruger Niels Brock Videreuddan-
nelse, som deres kursusudbyder.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og 
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives med 
en udfordrende hverdag.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

Marketing har fokus på udvikling. Det sikres, at  
medarbejderkompetencer generelt er på forkant  
med udviklingen.  

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes med 
medarbejdernes individuelle digitale kompetence-
niveau.

Sommer 2021: 100% mestrer Niveau 1.



uddaNNELSE I  VErdENSKLaS SE 

Niels Brock fremstår i markedsføring og kommunika-
tion som en skole og virksomhed, der prioriterer et højt 
fagligt niveau.

Brandmål 
·  Der arbejdes på at udskifte og udvikle visuelle  
  elementer, så de er i tråd med den overordnede  
  visuelle identitet
·  Effekt af brandkampagne øger kendskabsgrad til  
  Niels Brocks uddannelsestilbud (baseline 2018)
·  kendskabsgrad til Niels Brock øges til 20%   
  fra 17% i forhold til måling 1. maj 2018 (in mind)  
·  kendskabsgrad til Niels Brock Videreuddannelse  
  øges fra 25% til 30% i forhold til måling 1. maj 2018 

Nielsbrock.dk
·  NPS (Net Promoter Score) opnår +5 (er -10 i 2017) 

·  På en skala fra 1-5 vurderes disse forhold på  
  nielsbrock.dk til minimum 3,5 i gennemsnit: 

   - let at finde oplysninger
   - let at tilmelde sig
   - lækker, moderne hjemmeside med  
      ønskede faciliteter

·  Besøgstal på hver uddannelsesside er øget med  
  10% (sammenlagt) i forhold til 2017-18-niveau 

Besøgstal
·  HHX, GSk og enkeltfag: 60.338
·  Erhvervsuddannelser: 74.120
·  Videreuddannelse: 37.252
·  Brock Online: 5.866
·  copenhagenBusinesscollege.com: 1.623 

SoMe  
·  Fan Penetration øges fra 13% (1.5.2018)  
  til 50% i forhold til måling 1. maj 2018 (komfo)

Åbent hus 
·  4.000 deltagere til åbent husarrangement på HHX
·  350 deltagere til åbent husarrangement på EUD
·  Fastholde brugertilfredshed (baseline januar 2018) 

·  Marketing koordinerer brandkampagne og sikrer  
  timing i forhold til optag/deadlines 
·  Brugerundersøgelse af nielsbrock.dk, herunder  
  kortlægge brugernes udfordringer på sitet
·  Der arbejdes med søgeordsoptimering og forbed- 
  ring af konvertering på de enkelte uddannelsessider 
·  Strategisk markedsføring af Åbent Hus i samarbejde  
  med uddannelserne
·  Hvert kvartal evalueres SoMe med henblik på  
  eventuel revideret taktik 

at traKtIV t uddaNNELSESudBud 

Niels Brocks mange uddannelsestilbud fremstår i 
markedsføring og kommunikation som relevante og 
attraktive. 

Marketing assisterer uddannelserne med at indfri 
elevmål gennem markedsføringsindsats: 7% flere 
årselever i forhold til 2017-niveau.

i samarbejde med Niels Brock Videreuddannelse 
systematiseres markedsføring, der skaber synlighed 
om tilbuddene og sikrer nye kunder.

Videreuddannelse
·  45+ tilmeldte MBA-optag september og januar
·  16+ på bestyrelsesuddannelsen efterår og forår

HHX 
·  JTP: 10 klasser 
·  innovationsgymnasiet: 12 klasser
·  Det internationale Gymnasium: 12 klasser
·  Handelsgymnasiet på Nørre Voldgade: 7 klasser
·  2-årige HHX: 3 klasser

EUD 
·  EUS onsite: 500
·  Online: 1.400
·  EUX UNG. 9 klasser
·  EUX 7 klasser
·  EUD: 2 klasser
·  EUX SD: 1 klasse

cBc 
·  January 2019: 100 students
·  September 2019: 100 students

DMU 
·  January 2019: 100 students
·  September 2019: 175 students

ciBU (ekstern samarbejdspartner) 
·  Ny hjemmeside
·  10 BSc students
·  20 MBA students
·  115 PSBVET students

Marketing bidrager til intern undervisning i SoMe  
og øvrige marketingdiscipliner. 

·   Der udarbejdes et årshjul for Marketing, der  
   tydeliggør indsatsperioder og prioriteringer 
·   kampagner understøtter rekrutteringsstrategier
·   Der laves nyt visuelt content for områderne, så der  
   er løbende udskiftning i onlinematerialer

ÅrS-KpI 2018-2019
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SMart INStItutIONSdrIFt 

Niels Brock løser opgaverne således, at 
ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Marketing sikrer, at elementer i den visuelle identitet  
er opdaterede og tilgængelige for ansatte.

Marketing indgår aftaler med producenter af POS-
materialer, foto og video. O-gruppen har adgang til 
leverandørliste. 

Der identificeres områder på hjemmesiden, hvor 
eksempelvis en intelligent chatrobot kan bidrage til  
at øge tilgængelighed, service og brugeroplevelse.

Der opbygges mindst fem automation flows.  

lead-opsamling automatiseres. 

rutiner og processer udfordres med henblik på 
optimering. Marketing fokuserer på, at få rutiner 
”robertaficeres”.  

Visuelle elementer gøres lettere tilgængelige og  
attraktive at bruge for organisationen.

Survey kortlægger tilfredshed med Marketing.  
Øget tilfredshed i forhold til 2017-måling. 

Flere arbejder med Mailchimp.

Professionel og ensartet behandling af afdelingens 
interessenter. Vi er proaktive på support.

ErhVErVSLIVEtS FOrEtruKNE  
uddaNNELSESpartNEr 

Niels Brock opfattes af samarbejdspartnere som 
troværdige, seriøse og som et godt brand.

·  Nyt tilmeldingssystem og crM er identificeret  
  og taget i brug 
·  Alumnenetværk etableres 
·  Marketing laver koncept for Årets Niels-Brock’er  
  og står for arrangementet februar 2019
·  Nyt navn for Niels Brock Videreuddannelse, der  
  er mere relevant og mundret 

Skarpere profilering af blandt andet Niels Brock  
Videreuddannelse som leverandør af leder- og  
ledelsesrelaterede kompetenceudviklingsforløb.

Udarbejdelse af en fælles markedsføringsplan i  
samarbejde med Niels Brock Videreuddannelse.

Deling af succeshistorier og brug af virksomheds-
referencer.

SpæNdENdE Og  
udVIKLENdE arBEjdSpLadS 

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige og 
udviklingsorienterede medarbejdere, der trives med 
en udfordrende hverdag.

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater.

Brandkampagne er understøttende for, at Niels Brock 
fremstår som en uddannelsesorganisation med høj 
professionalisme og faglighed.

Der arbejdes med følgende indsatser: 
·  Planlægning
·  Arbejde smartere/vidensdeling
·  kompetenceudvikling 

leder har fokus på supervision, feedback og egen 
synlighed.

Vi sikrer, at medarbejderne har tid til de projekter, der 
sættes i gang.



Historien om Niels Brock

PÅ VEJ 2018-2021   NiElS BrOck

Niels Brocks testamente af 19. februar 1796:

”Til Begyndelse og en velmeent Grundsten til en Gros-

serer- Skoles Bygning eller at leie Væresler dertil, hvor en 

retskaffen Undervisning kunde læres for Grosserer og andre 

Reelhan- dels Børn og deres Paarørende (som udi England, 

Hamborg og andetsteds haves) gives Renterne af den 

Capital, som bliver til Fond 10.000 Rdl. Hvilken Capital udbe-

tales til Formanden og de 4 ældste for Stadens Grosserer, 

som på deres samtlige An- og Tilsvar besørger samme paa 

bedste og muligst sikkerste Maade udsat og Renterne som 

formeldt efter bedste Overlæg anvendt.”

Niels Brock har sine  rødder i storkøbmanden Niels Brocks 
virksomhed i 1700-tallets københavn. Niels Brock  
handlede især med landbrugsvarer i lande omkring Øster-
søen og i det øvrige Skandinavien. Som købmand var han 
kendt og respekteret for sine redelige handelsmetoder. Han 
var levende interesseret i tidens økonomiske og politiske 
emner, ligesom han engagerede sig i den brede befolk-
nings livsvilkår.

Niels Brocks sociale engagement afspejles i det testamen-
te, han efterlod sig. købmanden afsatte midler til en række 
sociale og almennyttige formål. Blandt andet til en skole for 
unge med interesse for handel.  

Niels Brock så gode skolekundskaber som det bedste værn 
mod fattigdom, og han var overbevist om, at godt køb-
mandskab på internationale markeder var kilde til national 
velstand. 

Niels Brocks handelsvirksomhed og det moderne Niels 
Brock har mere til fælles, end man umiddelbart skulle tro - 
også selv om det er mere end 200 år siden, at Niels Brock 
døde. 

Drivkraften i købmandens liv var stærke værdier,  
foretagsomhed og troen på godt købmandskab. Niels Brock 
ønskede med sin virksomhed og sit engagement at gøre en 
forskel i 1700-tallets københavn. Han forstod, hvilken  
betydning uddannelse kan have for den enkelte såvel som 
for samfundet, og han havde et udpræget internationalt 
udsyn. 

Niels Brocks indsats i datidens brancheorganisationer og 
hans interesse for det politiske liv vidner om stort overskud 
og et klart fokus på, hvad han kunne bidrage med til  
Danmarks erhvervs- og samfundsmæssige udvikling.
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