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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, 
studerende og kursister.

Gennem generationer har Niels Brock været synonym 
med medarbejdere, der dygtigt og engageret skaber de 
bedste rammer for ambitiøse, videbegærlige og innova-
tive unges, og knapt så 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:

• Gør den enkelte elev så dygtig som muligt
• Sikrer dansk erhvervsliv de rette kompetencer

Det er Niels Brocks bidrag til Danmarks konkurrence-
evne.
 

VISIONEN

Niels Brocks vision er at være Danmarks mest interna-
tionale og innovative handelsskole. Anerkendt for vores 
medarbejdere, som gør den enkelte elev så dygtig som 
muligt. 

MÅL

Niels Brocks mission og vision realiseres gennem vores 
fem mål:

• Uddannelser i verdensklasse
• Attraktivt uddannelsesudbud
• Aktualitet og relevans i erhvervsrettede uddannelser
• Spændende, udviklende og attraktiv arbejdsplads
• Smart institutionsdrift

HVORFOR ER VI  HER?     5

PÅ VEJ 2020-2023   NIELS BROCK



Det går på mange måder godt på Niels Brock; vi er en 
stor organisation, og vi har et stærkt brand, der hviler på 
skolens lange historie, stærke værdier og internationale 
udsyn. Vi tilvælges fortsat i stigende grad for skolens 
gode omdømme og for vores kvalitet. Vi leverer god 
undervisning på alle vores uddannelser, vores dygtige 
lærere er fagligt og pædagogisk stærke, og vores elever 
og kursister kommer herfra med et solidt fundament og 
en meget høj faglighed. Det er vi med rette stolte af.  

Brandløftet, ’For os, der handler’, er om noget et udtryk 
for, at vi gør det, vi siger. Vi handler – og det gør vi også, 
når vi møder modstand. Det har vi gjort før, og det 
kommer vi med stor sandsynlighed til igen. Det kom-
mende år vil fra politisk side handle om fordelingsudvalg, 
skoledistrikter og taxametre, og konsekvenserne af, hvad 
der bliver besluttet på Christiansborg, vil selvsagt have 
afgørende betydning for vores udfoldelsesmuligheder.  

Vi kan glæde os over, at vores ungdomsuddannelser de 
seneste år har oplevet endog meget stor vækst. Vi har 
elever, der tager regionaltoget i skole hver morgen fra 
både Falster, Slagelse og Helsingør. De har valgt Niels 
Brock, fordi vi kan give dem lige præcis den ungdoms-
uddannelse, de ønsker – og som de ikke kan få magen til 
andre steder. Det håber vi, de også fremover får lov til. 

FAKE NEWS, KRITISK TÆNKNING OG  

DET 21.  ÅRHUNDREDES KOMPETENCER 

I dette skoleår har vi haft et øget fokus på det 21. århun-
dredes kompetencer – og det skal vi fortsat have. Vores 
elever skal være godt rustet til den verden, de møder, når 
de forlader Niels Brock. Vores undervisning skal fortsat 
være gennemsyret af de kompetencer, der definerer det 
21. århundrede. 

Dr. Imran Rashid gav os alle et par rigtig gode eksem-
pler på det gennemdigitaliserede menneske, da han 
holdt oplæg for os til nytårskuren sidst i januar måned. 
Internettets muligheder er næsten ubegrænsede, men 
de mange muligheder fører desværre ikke kun gode ting 
med sig: hjemmesider, der ligner journalistik, selvom 
det på ingen måde er tilfældet, men alene forsøger at få 
klicks ved at fordreje historier, eller deciderede svindel-
sider, som er ude på at tømme din bankkonto.  

I en tid, hvor sociale medier vinder frem som den vigtig-
ste nyhedskilde især hos de unge, er det afgørende, at vi 
på Niels Brock i særlig grad dyrker kompetencen kritisk 
tænkning. Og selvom de velkendte, etablerede medier 
i udgangspunktet er mere grundige og etisk forsvarlige, 
oplever vi i stigende grad, at internettets tempo fører til 
misvisende eller decideret forkerte påstande i mindre 
gennemarbejdede artikler. Vi skal derfor i endnu højere 
grad fokusere på, at eleverne klædes på til at kunne  
ræsonnere, analysere, syntetisere og reflektere for 
derved gardere sig mod misvisende, vildledende eller 
decideret fake news. Vi skal tage ansvar for at uddanne 
vores elever til at være kritisk tænkende individer. 

Den strategiske retning   
- skoleåret 2020-2021

DEN STRATEGISKE RETNING     7
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For de nytilkomne på Niels Brock: Det første hjørneflag 
realiseres gennem de tre andre. Vi er utroligt ambitiøse 
på alle vores elevers vegne. Derfor skal vi ikke kun have 
fokus på karakterer, men også på løfteevne. Niels Brock 
skal være et sted, hvor alle, uanset baggrund, kan blive 
så dygtige som muligt. Det er vores mission. 

Feedback har været et gennemgående indsatsområde 
i Niels Brocks kvalitetsarbejde. Det er helt naturligt, for 
formativ evaluering og feedback er et kerneelement i 
lærernes pædagogiske arbejde og en nøgle til at styrke 
elevernes læring – og dermed øge deres faglige udbytte.  

Med visionen om at være de bedste til at facilitere elev-
ernes læringsproces, skal vi i den kommende periode 
videreudvikle vores feedbackpraksis og sikre, at vi  
anvender de feedback-former, der understøtter  
elevernes læring bedst.

Skoleårets strategiske retning skal således have  
fokus på:

• Kritisk tænkning og det 21. århundredes  
kompetencer

• Teknologi der styrker læring og letter arbejdet
• FN’s 17 verdensmål både i undervisning og i  

vores ageren
• Veludviklet feedbackpraksis

God arbejdslyst med de lokale handlingsplaner for 
2020/2021. 

Anya Eskildsen
Adm. direktør
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TEKNOLOGI SKAL ST YRKE ELEVERNES  

LÆRING OG LET TE ARBEJDET 

Avanceret teknologi og digitale løsninger er i stigende 
grad en del af vores samfund. Derfor har en af vores 
prioriterede indsatser netop været teknologien 
eller digitaliseringen og dens mange muligheder. Bag 
linjerne har vi siden skoleåret 2017/2018 arbejdet med 
at få implementeret vores digitaliseringsstrategi. Vi har 
rykket os rigtig meget siden da - blandt andet i form af 
brug af robotics i administrationen, styrket synlighed 
online, samt et øget kompetenceniveau generelt blandt 
alle ansatte. Det digitale mindset, der er etableret i hele 
organisationen, skal fastholdes og styrkes.   

Vi skal stædigt fastholde, at teknologi og digitalise- 
ring ikke skal have fokus i sig selv, men alene er til for at 
understøtte det, vi er her for: At kunne bedrive den bedst 
mulige undervisning og gøre den enkelte så dygtig som 
muligt. Brug af teknologiske værktøjer, eksempelvis 
Augmented Reality, skal ikke implementeres, fordi det er 
smart, men fordi det gør det nemmere for vores elever at 
lære.  

Og de valgte teknologier skal over tid frigive tid, ikke 
opsluge mere tid. Vi er ikke i mål. Medgivet. Det er ikke 
alle værktøjer, der virker som om de frigiver tid – snarere 
tværtimod. Alle vores læringsressourcer skal i den 
strategiske periode måles og vejes, og dermed skal 
det vurderes, om de fortsat er de bedste til at facilitere 
elevernes læringsprocesser.  

Til sommer siger vi farvel til det nuværende administra-
tive system Easy og siger goddag til Ludus, og det giver 
fortsat mulighed for at få ryddet op i processer og give 
rutiner og procedurer et kærkomment eftersyn. Vi skal 
også i den kommende strategiske periode spørge os 
selv, hvor vi kan arbejde smartere eller være mere effek-
tive. 

Den digitale udvikling skal styrke elevernes læring, skabe 
rum til øget lærer- og elevtid og lette skolens administra-
tion. Vi skal have fokus på de indsatser, der ruster Niels 
Brock til at levere uddannelse i verdensklasse, og det 
betyder også et fokus på at gøre nogle fravalg.  

VERDENS VIGTIGSTE PLAN 

Den altoverskyggende dagsorden, ikke mindst blandt 
ungdommen er, og med god grund, vores CO2-aftryk og 
de klimaudfordringer, det medfører. Dette skal vi naturlig-
vis have øget fokus på. Klimaudfordringerne er ikke et 
teoretisk problem, som vi kan nøjes med at undervise 
i. Vi skal ”walk the talk”. Derfor har vi på Niels Brock sat 
os det ambitiøse mål at reducere vores CO2- aftryk på 
skolen som helhed med 50% inden 2030. Det er et mål, 
der kræver, at vi alle tænker over, hvordan vi bedst muligt 
udnytter vores ressourcer og vælger smarte bære-
dygtige løsninger. Og det er ikke nemt. Det er faktisk 
ret kompliceret, hvilket debatten om elbilers klimaaftryk 
versus dieselbiler med al tydelighed har vist. Vi må, også 
her, bruge vores sunde fornuft og kritiske tilgang. 

De 17 verdensmål skal således fortsat fylde som en 
integreret del i undervisningen, men i endnu højere grad 
også fylde i den måde, vi agerer på som organisation.  
 
UDVIKLING, FEEDBACK OG KVALITET 

I 2021 kan vi fejre Niels Brocks 140-års jubilæum.  
Mange ting er forandret i tidens løb, men én ting  
forandrer sig ikke: Vores fælles ståsted, som gror ud af 
vores 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 



POST COVID-19

Den 12. marts 2020 skrev sig ind i historiebøgerne. 
Danmark lukkede ned på grund af coronavirus, og Niels 
Brock lukkede med ét ned for al fysisk undervisning og 
fremmøde. På godt et døgn lykkedes vi med at få omlagt 
al fysisk undervisning til online. 

Det kunne vi, fordi vi allerede var trænede i virtuel 
undervisning – vi har arbejdet målrettet på at kompeten-
ceudvikle os både hvad angår tekniske og pædagogiske 
virkemidler.

Selve onlineundervisningen har fungeret godt. Både 
lærere og elever har meldt positive tilbage.  

Administrationen har siden nedlukningen bevist, at Niels 
Brock kan drives sikkert videre uden fysisk fremmøde. 

Men alle tilkendegiver at, de har savnet/savner det 
sociale aspekt. 

Vi har også erfaret, at vores bygningsmasse – størrelse 
i forhold til antallet af mennesker – besværliggør dét at 
leve op til de kriterier for afstand og hygiejne, som der 
styres efter lige nu. Vi mangler fysisk plads for rigtigt 
at kunne efterleve myndighedernes nye retningslinjer. 
Sikkerhed og hygiejne er og forbliver naturligvis en top-
prioritet. 

Vi vil derfor se på, hvordan vi fremover kan kombinere 
henholdsvis onlineundervisning og hjemmearbejdsplads 
med fysisk fremmøde. Vi skal finde den rigtige dosering 
mellem fysisk tilstedeværelse og virtuel undervisning – 
både for ansatte og elever. Vi arbejder på at omlægge 
– som udgangspunkt - 10% af undervisningen på HHX, 
EUX og EUD-uddannelserne til online. 

Samtidig arbejder vi på en plan for, hvordan  
administrativt ansatte kan arbejde hjemmefra i langt 
større udtrækning end tidligere. Nogle opgaver vil bedst 
kunne løses på skolen, andre løses mere effektivt hjem-
mefra. 

Mødeaktiviteten er også en af de ting, vi vil se nærmere 
på, for noget tyder på, at vi holder færre, men til gengæld 
mere effektive møder online. 

På den måde kan vi optimere både plads og hygiejne-
forhold i vores bygninger til alles bedste.

Anya Eskildsen
Adm. direktør
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a

DE N B ROCK ’ S K E F ORS K E L

De værdier, vi bygger på, 
er rodfæstede i 

købmanden 
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





Det er vores ambition på Niels Brock at udbyde uddannelse 
i verdensklasse. Vores mål er at ligge i den absolutte top på 
nedenstående områder:

• Afgangskarakterer
• Elevtrivsel og tilfredshed
• Videreuddannelse og praktik
• Løfteevne
• God og synlig feedback praksis

AFGANGSKARAKTERER 
Hvor det er muligt, indgår afgangskarakterer i KPI’en.

ELEV TRIVSEL OG TILFREDSHED

Den årlige elevtrivselsundersøgelse (ETU) evalueres op 
mod året før, og der er opstillet mål for elevtrivslen.

Hvert kvartal foretages en tilfredshedsmåling blandt ele-
verne, hvor målsætningen er kun grønne evalueringer.

VIDEREUDDANNELSE OG PRAKTIK

Vi måler på:

HHX: Hvor mange elever er påbegyndt en videregående 
uddannelse senest 14 måneder efter afsluttet HHX?

EUX: Hvor mange elever får elevplads eller påbegynder en 
videregående uddannelse senest 6 måneder efter endt 
grundforløb?

LØFTEEVNE

Som udgangspunkt skal løfteevnen på Niels Brock være 
signifikant positiv i alle fag. 

GOD OG SYNLIG FEEDBACK PRAKSIS

God praksis er klare og grundige tilbagemeldinger på  
elevernes præstation, som eleverne kan bruge til at for-
bedre sig. Synlig feedback praksis indebærer, at feedback 
er højt prioriteret og med en af eleverne kendt feedback-
struktur (eleven ved hvad han/hun kan forvente).

SÅDAN NÅR VI  MÅLET:
• Via engagerede og dygtige medarbejdere, der  

underviser varieret, inddrager it i undervisningen og giver 
systematisk og grundig feedback til eleverne 

• I faggrupper arbejdes både lokalt og på tværs af afde-
lingerne med at afprøve og evaluere feedbackformer

• Ved at skabe en klar kobling mellem den enkelte elevs 
præstationer og faglige niveau, fremstår læringsmål 
og feedbackformer tydelige - og eleverne inddrages i 
processen 

• Via servicemindede administrative medarbejdere, 
der udgør en uundværlig støtte for elevers og læreres 
hverdag 

• Ved at skabe rum for et aktivt elevdemokrati og -miljø 
gennem lektiecafé, velfungerende elevråd og Mega-
BrockRådet

• Ved at professionalisere den virtuelle undervisning, 
også til individualisering af undervisningen (jf. signifikant 
positiv løfteevne)

1. Uddannelse i verdensklasse
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De fem På Vej mål

Niels Brocks vision realiseres gennem vores fem overord-
nede mål. For at indfri dem opstilles en række KPI’er for 
hvert enkelt af de fem mål. 

KPI’erne fastlægges årligt, og er afstemt med afdelingernes 
lokale forhold. Det giver mulighed for at følge udviklingen og 
tilpasse indsatser løbende.

De fem mål har hver især individuelle KPI-rammer:

1.  UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

• Afgangskarakterer
• Elevtrivsel og tilfredshed
• Videreuddannelse og praktik
• Løfteevne
• God og synlig feedback praksis

2 .  AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

• Årlig vækst
• Uhjulpet frafald

3.  AKTUALITET OG RELEVANS I  

    ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

• “Fingeren på pulsen” via etablering af Advisory Board
• Indhold og cases med autentiske virksomheds- 

problematikker
• Udvikling af opgavetyper, som trækker virksomhederne 

ind i uddannelserne

4.  SPÆNDENDE , UDVIKLENDE OG AT TRAKTIV 

ARBEJDSPLADS

• Det løbende samarbejde med ledelsen
• Eget engagement, involvering og videndeling  

med kolleger
• Omfattende kompetenceudvikling især rettet mod virtuel 

undervisning

5.  SMART INSTITUTIONSDRIFT

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

• Energiforbrug: Anerkendte normer og nøgletal

16     DE FEM PÅ VEJ MÅL
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Det er vores mål, at Niels Brocks uddannelsesudbud er 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:

• Via udbud af tidssvarende uddannelser, der er innovative 
og internationalt orienterede, og som gennem samar- 
bejder med erhvervslivet, sikrer eleverne de rette  
kompetencer 

• Ved en 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

• Ved hjælp af effektiv og moderne kommunikation, der 
skaber øget synlighed blandt elever, forældre, skoler, 
vejledere og erhvervsliv 

• Via undervisning af høj kvalitet, hvor lærere  
anvender digitale undervisningsværktøjer og  
derigennem styrker digitalt faciliterede læringsforløb

2. Attraktivt uddannelsesudbud
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På Niels Brock skal tætte relationer til virksomhederne 
sikre, at vores uddannelser matcher virksomhedernes og 
samfundets behov. 

Vi måler på:
 
• “Fingeren på pulsen” via etablering af Advisory Board
• At indhold og cases afspejler autentiske virksomheds-

problematikker
• At der udvikles opgavetyper i samarbejde med virksom-

heder

SÅDAN NÅR VI  MÅLET:

• Ved at vi tager ansvar for samarbejdsprocessen med 
virksomheder og institutioner, leverer til tiden og i den 
rigtige kvalitet

• Ved at gøre 21st Century Skills (OECD) til en del af de 
obligatoriske studieplaner med særlig fokus på “Kritisk 
tænkning”. Det vil fx sige at forholde sig til verden, være 
problemløsende, analysere, evaluere, stille opklarende 
spørgsmål 

• Ved at lærere skaber gode relationer og integration  
mellem undervisning og virksomheder fx gennem  
virksomhedsbesøg, gæstelærere, masterclasses

• Ved at være i dialog med relevante centrale aktører om 
videreudviklingen af Brock-score

• Hver uddannelse har etableret et Advisory Board, som 
mødes minimum to gange årligt 

3. Aktualitet og relevans i  
      erhvervsrettede uddannelser
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Medarbejderne er Niels Brocks kerneressource. Derfor 
skal Niels Brock være en attraktiv arbejdsplads for dygtige, 
udviklingsorienterede og kvalitetsbevidste medarbejdere. 

Hvert kvartal måler vi via en mini-MTU på: 

• Samarbejde med den lokale ledelse 
• Eget engagement, involvering og videndeling  

med kolleger 

Årligt opgøres udviklingen af lærernes digitale 
kompetencer.
 

SÅDAN NÅR VI  MÅLET:

• Fokus på videndeling og stærkt kollegialt samarbejde 
• Via MUS, GRUS, PUS, 1:1-samtaler og dialog
• Via nærværende og anerkendende ledelse
• Via klare og tydelige hjørneflag som rammer for  

arbejdet 
• Ved at opstille klare og tydelige forventninger til  

arbejdets udførelse 
• Ved at involvere medarbejdere i udviklingsprojekter,  

der giver faglige udfordringer og nye kompetencer 
• Ved opkvalificering af digitale kompetencer, der sikrer,  

at alle er på trin 3

På Niels Brock har vi valgt at iværksætte “Røgfrit Niels 
Brock” med røgfri skoletid ved skoleårets start - altså fra 1. 
august 2020. Alle medarbejdere er de gode rollemodeller.

4. Spændende, udviklende  
      og attraktiv arbejdsplads 

20    DE FEM PÅ VEJ MÅL

PÅ VEJ 2020-2023   NIELS BROCK

Det er vores ambition, at Niels Brock nyder anerkendelse  
for at være ’best in class’ blandt uddannelsesinstitutioner, 
når det drejer sig om innovativ, professionel og smart insti-
tutionsdrift. Og vi arbejder kontinuerligt mod at blive mere 
bæredygtige. 

Vi måler på:

• Brugen af innovative løsninger, der gør undervisning 
og administration mere effektiv, så eleverne bliver så 
dygtige som muligt 

• Energiforbrug: Anerkendte normer og nøgletal, hvor vi ar-
bejder på markant reduktion af skolens CO2 aftryk (50% 
i 2030 i forhold til 2016)

SÅDAN NÅR VI  MÅLET:

• Ved omfattende brug af automatisering og  
digitalisering (RPA-teamet)

• Ved at indføre øget selvbetjening 
• Ved øget vægt på virtuelle løsninger, både  

undervisning og administration
• Ved at opnå besparelser på el, vand og varme  

gennem indkøb, automatik og styring 
• Ved konsekvent at prioritere grønne løsninger

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 handle-
planer.

Det arbejde resulterer i de handleplaner, der fremgår af de 
følgende sider, hvor områdernes særkender kommer til 
udtryk. Handleplanerne følges tæt af skolens øverste  
ledelse, som fire gange om året følger op på handleplaner 
og KPI’er via de såkaldte DashBrocks.

Årshjul for Niels Brocks 
strategiske arbejde 2020/2021

Start her
Forår 2020

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 2020-23 
præsenteres for og godkendes af  

bestyrelsen

Bestyrelsen godkender reviderede og nye
handleplaner og vedtager budget for 2021

Opfølgning på/revision af
igangværende handleplaner & budget

(sker hvert kvartal)

Samarbejdsorganisation drøfter 
strategi 2023

Budget for 2021 udarbejdes
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Som uddannelsesinstitution forholder Niels Brock sig 
aktivt til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og 
gør dem til en naturlig, integreret del af undervisningen. 

Verdensmålene er vedkommende for de unge; det er 
deres fremtid, der er på spil, og det er i høj grad dem, der 
kommer til at udvikle løsningerne på verdens udfordring-
er. Ungdomsuddannelser har derfor et stort ansvar for at 
sætte rammerne for undervisning, som skaber indsigt og 
kan bidrage til løsninger: De unge kan blive den genera-
tion, der ændrer verden – med lidt hjælp.

Derfor vil alle elever i løbet af deres uddannelse på 
Niels Brock ikke alene stifte bekendtskab med verdens-
målene, men også aktivt arbejde med dem og forholde 
sig til egen rolle og ansvar set i forhold til verdensmålene. 
Det sker både direkte i undervisningen, gennem sociale 
arrangementer på Niels Brocks afdelinger og i regi af 
MegaBrockRådet.

MEN klimaudfordringerne er ikke et teoretisk problem, 
som vi kan nøjes med at undervise i. Som organisation 
skal vi også handle efter det, vi underviser vores elever 
i. Derfor har vi på Niels Brock sat os det ambitiøse mål 
at reducere skolens CO2- aftryk med 50% inden 2030 
set i forhold til 2016. Det er et mål, der kræver, at vi alle 
tænker over, hvordan vi bedst muligt udnytter vores res-
sourcer og vælger smarte, bæredygtige løsninger. Vi må, 
også her, bruge vores sunde fornuft og kritiske tilgang. 

Verdensmålene er fortsat en integreret del i undervis-
ningen, men skal nu i endnu højere grad påvirke vores 
handlinger som organisation.  

Ambitionen om 50% CO2-reduktion gør, at vi som 
organisation arbejder målrettet og målbart med klimaud-
fordringen. Derfor opstiller vi for første gang håndfaste 
KPI’er for arbejdet, som du kan læse om på de efterføl-
gende sider.

Foruden CO2-reduktion, arbejder Niels Brock med 
følgende mål frem mod 2030:
• Reducering af print
• Forbedring af elevernes sundhed – herunder ingen 

rygestart og øget motion
• Fokus på sund, gerne økologisk og bæredygtigt 

udbud i kantinerne 
• Udarbejdelse af nye retningslinjer for studierejser,  

så nærmeste relevante rejsedestination og den 
mindst miljøbelastende transportform skal vælges

• Deltagelse i kampagner m.v. der motiverer til  
samvær og fest uden alkohol 

Niels Brock og verdens vigtigste plan 
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CO2 REDUKTION

Skolen reducerer sit CO2 aftryk med 50% i 2030 ifht. 2016.

Studierejser:
• Skolens CO2 belastning ifbm. studierejser skal reduceres fra 1,6 mio. 

tons CO2 til 1,0 mio. tons pr. årselev/årsværk

Skolens bilflåde:
• Varevognen køres helt ned
• Brockmobilerne udskiftes til el- eller hybridbiler

Studierejser:
• Skolens CO2 belastning i forbindelse med studierejser skal reduceres 

fra 1,6 mio. tons CO2 til 1,3 t. tons 

Skolens bilflåde:
• Varevognen køres helt ned
• Brock-mobilerne anvendes ressourcebevidst (tid, pris, CO2)

Nyt studieturskoncept, der fokuserer på Europa og CO2-venlig transport.

Nødvendige udlandsrejser for medarbejdere søges altid CO2 kompenseret.

Ved udskiftning af Brock-mobilerne vælges CO2 venligt.  

STRATEGISK KPI  2023

ÅRS-KPI 2020-2021

SÅDAN NÅR VI  MÅLENE

KPI’er for verdens vigtigste plan
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RES SOURCEBEVIDST FORBRUG

Printreduktion:
• Max. 1500 ark pr. medarbejder og 50 pr. elev pr. år

Strøm: 
• Kwh reduceret til 800 kwh pr. årselev, mod 1000 i 2019

Vand:
• Vandforbrug pr. årselev/årsværk reduceres til max. 8 liter pr. dag

Affald:
• Alt affald sorteres og ikke genanvendeligt affald reduceres til max. 5 kg  

pr. år pr. årselev/årsværk

Bæredygtige ressourcer:
• Alle rengøringsmidler er mærket klimavenlige 
• Al service etc. er klimavenligt og/eller bionedbrydeligt
• Præference for bæredygtige indkøbsalternativer 

Printreduktion:
• Max. 2000 pr. medarbejder og 60 pr. elev pr. år

Strøm: 
• Kwh reduceret til 950 kwh pr. årselev, mod 1000 i 2019

Vand:
• Vandforbrug pr. årselev/årsværk fastholdes på max. 10 liter pr. dag

Affald:
• Affald sorteres og ikke genanvendeligt  affald reduceres til max. 6 kg pr. 

år pr. årselev/årsværk

Bæredygtige ressourcer:
• Rengøringsmidler min. 60% er mærket klimavenlige 
• 90% af service etc. er genanvendeligt og/eller bionedbrydeligt
• Præference for bæredygtige indkøbsalternativer 

Der indføres max. på print for både medarbejdere og elever.

Lyskilder er alle strømbesparende, og automatisk sluk-funktioner indføres, 
hvor det er muligt.

Toiletter mm. gennemgås for at sikre lavest muligt vandforbrug.

Affald sorteres, og det synliggøres over for medarbejdere og elever, der 
opfordres til at bidrage til sortering og reduktion af affald.

Al indkøb vurderes efter bæredygtighed og kvartalsvis gennemgås indkøb 
for at sikre fremdrift.

SUNDHED

Niels Brock fremstår som rollemodel for røgfri skoler.

Niels Brocks kantiner tilbyder kun god, økologisk og sund mad  
til rimelige priser.

Motionerende medarbejdere og elever understøttes via:
• Niels Brock løbet for alle skolens elever
• DHL for alle skolens medarbejdere
• Årlige motionskonkurrencer for både medarbejdere og elever inden for
       - Cykling
       - Gang
       - Løb

Røgfri skoletid indført august 2020.

Niels Brocks kantiner tilbyder gode, økologiske og sunde alternativer til 
rimelige priser. 

Motionerende medarbejdere og elever understøttes via:
• Niels Brock løbet for skolens elever på gymnasierne
• DHL for skolens medarbejdere
• Etablering af motionskonkurrencer (Niels Brock motionerer sig på  

arbejde) for medarbejdere og EUX-gymnasiet inden for
       - Cykling
       - Gang
       - Løb

Røgfri skoletid suppleres med rygestopkurser for medarbejdere og  
uddannelse af rygestophjælpere på skolens afdelinger (måske AMR).

Aftale med kantineleverandørerne om sunde alternativer, som en del af 
kontrakterne.

Sundhedskoordinatorerne tildeles tid til at vække interesse og lyst til motion 
på afdelingerne og første konkurrence udvikles og afprøves.
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Erhvervsuddannelserne

I august 2019 slog vi dørene op for første årgang på Niels 
Brocks nye EUX-gymnasium. Vores årgang 0. Strategien 
var lagt. Den var ambitiøs, og vi sigtede med det samme 
højt. Ikke for højt, men højt. Målet var, og er fortsat, at blive 
landets største EUX-udbyder med et 12-spors EUX-gym-
nasium i 2022. Med forårets ansøgertal blev det klart, at vi 
er landets mest søgte EUX-udbyder, men der er fortsat et 
stykke vej til, at vi kan bryste os af et 12-spors EUX-gymna-
sium. Vigtigst af alt vel at mærke – et 12-spors gymnasium 
fuld af ambitiøse og målrettede elever, der er eftertragtet af 
virksomhederne, og som har viljen og styrken til at gennem-
føre en af landets hårdeste ungdomsuddannelser.

På Niels Brocks erhvervsuddannelser går vi ikke på kom-
promis. Vi skal tiltrække elever med potentiale til at blive 
morgendagens købmænd, iværksættere og administrative 
problemknusere. Kernen i Niels Brocks erhvervsuddannel-
ser er de merkantile EUX-uddannelser. Det er disse elever, 
der skal mætte virksomhedernes efterspørgsel, og sørge 
for, at der også i fremtiden er vækst på vores hovedforløb. 
De unge EUX-elever er ikke kun en vigtig brik i Niels Brocks 
fremtid, de er også en vigtig brik i det arbejdsmarked, som 
tegner sig på både det private og offentlige område. 

Vores fornemste opgave i skoleåret 2020/2021 er således 
todelt. For det første skal vi blive meget klogere på, hvad 
det er, der får nutidens og fremtidens unge handlekraf-
tige og ambitiøse københavnere til at vælge en merkantil 
EUX-uddannelse til. Mulighederne er utallige for de unge, 
der starter deres karriere med en merkantil erhvervsuddan-
nelse. Det ved vi, der beskæftiger os med området, men det 
ved de unge ikke – og det ved deres forældre ikke. 

Hvis vi skal lykkes med strategien, og det skal vi, er vores 
fornemste opgave at sørge for, at vores udbud på Niels 
Brock EUX-gymnasium er så skarpt, så vedkommende og 
så attraktivt for de unge, at de med stolthed vælger det til. 
Derfor skal vi i skoleåret 2020/2021 undersøge, analysere 
og snakke med københavnske uddannelsessøgende unge 
– og blive klogere på dem og på deres uddannelsesvalg. Vi 
skal forfine og stramme op på de eksisterende studieretnin-
ger, vi skal forsætte arbejdet med udviklingen af traditioner 
og identitet for vores nye gymnasium. Vores elever skal 
kunne møde omverdenens og virksomhedernes behov 
og give svar på centrale spørgsmål, om hvordan vi skaber 
bæredygtige forretningskoncepter og vækst samtidig med, 
at vi bidrager aktivt til at løse de mange globale udfordrin-
ger, som verden konfronteres af lige nu. Sidstnævnte er 
omdrejningspunktet for den nye EUX-studieretning, der skal 
stå klar til Åbent Hus i januar 2021.

Sideløbende med vores indsats på EUX-området skal 
vi sørge for, at Niels Brocks erhvervsuddannelser er den 
foretrukne uddannelsespartner, når offentlige og private 
virksomheder sender deres elever på skole. Væksten på 
Niels Brocks hovedforløbsuddannelser skal ske gennem 
tidssvarende undervisning og valgfag, hvor eleverne hver 
gang de er på skole oplever, at det de lærer på Niels Brock 
ikke kun kan bruges i deres praktikvirksomhed, men også 
skaber værdi for den virksomhed og afdeling, de er ansat i. 
Det vigtigste indsatsområde på Niels Brocks hovedforløbs-
afdeling bliver at få formuleret og eksekveret en ny strategi 
for, hvordan vi erobrer markedet for detailhandelsuddannel-
ser i hovedstadsområdet. 

ERHVERVSUDDANNELSERNE     29
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

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

Afgangskarakterer (gennemsnit)
Unge-klasser: 6,5
Voksenklasser: 8,6

Overgangsfrekvens
60% af EUD-eleverne på hovedforløb  
65% af EUX-eleverne på hovedforløb
25% af EUX-eleverne på videregående uddannelse

Elevtrivsel
Alle kvartalsvise elevtrivselsmålinger er grønne. 

God feedbackpraksis 
Elevtilfredshed: 75% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Lærerne er gode til at give tilbage-
meldinger på min indsats”.

Afgangskarakterer (gennemsnit)
Unge-klasser: 6,0
Voksenklasser: 8,2

Overgangsfrekvens
55% af EUD-eleverne på hovedforløb. 55% af  
EUX-eleverne på hovedforløb. 22% af EUX-eleverne 
på videregående uddannelse.

Elevtrivsel
Max. en gul evaluering i skoleårets sidste elevtrivsels-
måling.

God feedbackpraksis 
Elevtilfredshed: 60% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Lærerne er gode til at give tilbage-
meldinger på min indsats”.

I videreudviklingen af det nye gymnasium har vi fokus 
på at skabe et miljø med høj elevtrivsel, baseret på et 
godt læringsmiljø, følelsen af fællesskab og sammen-
hængskraft på tværs af klasser/årgange og etablering 
af en stærk ”vi-kultur”.

Formulering og eksekvering af ”rød tråd” fra GF1 til 
SF2 - herunder klasserumsledelse, feedbackpraksis, 
tydelige læringsmål, samt progression i fag og uddan-
nelse.

Der arbejdes med forskellige tiltag, der skal forbedre 
skriftlighed i dansk, engelsk og afsætning.

Forsat udvikling af elevpladsinitiativer – herunder 
forældremøder, erhvervsdage, rekrutteringsarrange-
menter mv.

Eleverne gøres bekendt med gymnasiets evaluerings-
praksis, det enkelte fags læringsmål og feedbackfor-
mer – og der måles herpå, samt på tilfredsheden med 
den oplevede feedback. Lærerne arbejder ud fra fire 
elementer: at synliggøre mål og mening - at være kon-
tinuerlig og fokuseret - at have øje for proces fremfor 
produkt - at inddrage elever.

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 
Fire studieretninger med fokus på:
• Internationalisering 
• Iværksætteri
• Bæredygtighed (FN’s verdensmål)
• Business (klassisk)

70% af ansøgerne har minimum 6,0 i gennemsnit fra 
grundskolen.

Nye uddannelser
Ny EUX Business International-model er implemente-
ret (for elever der ikke kommer direkte fra grundskolen).

9-sporet EUX-gymnasium (august 2021)
55% af ansøgerne har minimum 5,0 i gennemsnit fra 
grundskolen.

Nye uddannelser og justering af eksisterende 
studieretninger
Udvikling af EUX Business studieretning med fokus på 
bæredygtighed (FN’s verdensmål).

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

Undervisningen er praksisrettet og uddannelses-
specifik – og udvikles løbende i samarbejde med 
erhvervslivet. Der vil især være fokus på at skabe 
samarbejde med virksomheder, der udbyder elevud-
dannelser inden for detail, handel og kontor.
 
Kvalitetsbevidst visitering og fastholdelse af ’kort 
lunte-politik’ sikrer et læringsmiljø, der er præget af 
faglig nysgerrighed, ambitioner og respekt for 
hinandens læring. 

Indgående analysearbejde (målgruppe, ungeprofil, 
marketingsindsatser) i samarbejde med Kommunika-
tion og marketing.
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KPI’er for EUX-gymnasiet

SMART INSTITUTIONSDRIFT

Niels Brocks medarbejdere sørger for, at den  
enkelte Niels Brock elev bliver så dygtig som  
muligt.

Alle fagplaner på både EUD og EUX indeholder 
minimum tre undervisningsforløb med indbygget 
undervisningsdifferentiering. Forløbene er  
stiladseret således, at lærerne får  
frigivet tid til sparring og feedback med den  
enkelte elev.

Udvikling af katalog over metoder og værktøjer  
til undervisningsdifferentiering.

Alle lærere har undersøgt, afprøvet og  
evalueret to digitalt understøttede metoder/ 
værktøjer til undervisningsdifferentiering i deres 
fag. 

Kompetenceudvikling, klasserumsledelse samt 
undervisningsdifferentiering.

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

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 EUX-gymnasiet er i kontakt med mindst 
fem eksterne parter (oplæg eller besøg) pr. semester.

Praktikpladsgaranti
Der er etableret praktikpladsgaranti for EUX-elever, der 
lever op til de fastsatte kriterier. 50% af disse elever er 
tilmeldt praktikpladsgarantien.

Portefølje med 100 partnerskabsvirksomheder inden 
for handel, detail og kontor er etableret. 

Virksomhedsforlagt undervisning er en integreret del 
af erhvervsuddannelserne på Niels Brock.
 

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

Praktikpladsgaranti
Udbredelse af praktikpladsgaranti blandt skolens  
EUX-elever, der lever op til de fastsatte kriterier, heraf 
er 30% tilmeldt praktikpladsgarantien.

Der indgås 100 partnerskabsaftaler med virksomheder 
om praktikpladsgaranti. 

Samarbejde med mindst 10 virksomheder i i form 
af virksomhedscases, gæstelærere, dommere ved 
messer, Jobbørs, erhvervsdage og rekrutterings-
aktiviteter.

Praktikpladskonsulenterne og Niels Brocks hovedfor-
løb indgår partnerskabsaftaler med 100 virksomheder 
om praktikpladsgaranti.

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV 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.

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder digital kompetenceudvikling.

Minimum 90% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse (minimum for tilstedeværelses-
undervisning).

Minimum 80% af de lærere, der har været ansat i to 
år, mestrer niveau 2 (fokuserer på synkron og asynkron 
blended og online undervisning).

Minimum 80% af de lærere, der har været 
ansat på Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3 
(fokuserer på synkron og asynkron blended og online 
undervisning).

Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste  
medarbejdertrivselsmåling. 

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder kompetenceudvikling. 

Minimum 80% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse. 

Minimum 70% af de lærere, der har været ansat i to år, 
mestrer niveau 2. 

Minimum 60% af de lærere, der har været ansat på 
Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3.

Der fokuseres på involvering, videndeling, kollegialt 
samarbejde på tværs af gymnasiet, samt lysten til at 
udvikle sig selv såvel som afdelingen.

De fokuseres på rettidig planlægning, tydelig kommu-
nikation samt synlig og anerkendende ledelse. 
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Fokus på fremtidens kompetencer.

Fagprøvegennemsnittet er minimum 10. 

God feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 75% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Lærerne er gode til at give tilbage-
meldinger på min indsats”.

Elevtilfredshed: 
75% svarer ”helt” eller ”delvist” enig på spørgsmålet: 
”Hvor enig eller uenig er du i, at du kan bruge det, du 
lærer i skolen, i praktikken?”.

Trivselsindikator på læringsmiljø: 4,0.

Fagprøvegennemsnittet er minimum 9,5.

God feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 60% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Lærerne er gode til at give tilbagemel-
dinger på min indsats”.

Elevtilfredshed: 
55% svarer ”helt” eller ”delvist” enig på spørgsmålet: 
”Hvor enig eller uenig er du i, at du kan bruge det, du 
lærer i skolen, i praktikken?”.

Trivselsindikator på læringsmiljø: 3,8.

Elever og lærere arbejder med relevante 
digitale værktøjer i deres uddannelsesforløb, som 
understøtter elevens feedback – herunder feed-
back-box.

Der tilbydes ”drop in”-vejledning til alle digitale 
hovedforløbselever.

Større fokus på hvorfor undervisningsaktiviteter 
er relevante i forhold til elevernes kompetencer, 
stilling og arbejdsplads.

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

Skræddersyede og fleksible løsninger. 

Niels Brock er Danmarks største merkantile hoved-
forløbsudbyder med minimum 1500 igangværende 
elever, jf. UVMs datavarehus.

Alle hovedforløbsspecialer udbydes som blendede 
forløb.

Udbud af fag fra Akademi Uddannelserne på alle 
kontorspecialer.

Udbud af MBA-fag til elever, der har opnået mini-
mum en professions-bachelorgrad forud for deres 
hovedforløb. 
    
Udbud af minimum tre årlige IV-kurser rettet mod 
Niels Brocks hovedforløbsvirksomheder.

Minimum 1200 igangværende elever, jf. UVMs  
datavarehus.

2/3 hovedforløbsspecialer udbydes som blendede 
forløb.

Formulering af vækststrategi for Niels Brocks detail-
handelsuddannelser (deadline efterår 2020)  
– implementering 2021.

Udbud af ny Retail Manager uddannelse.

Udvikling og udbud af de nye uddannelser Digital 
handel (Detail) samt Convenience. 

Udbud af IV-aktivitet: RPA – fysisk kursus.

Indgåelse af samarbejdsaftaler med virksomheder og 
kæder om udbud af vores digitale valgfag.  

LinkedIn-kampagne/SoMe-strategi – rettes mod 
potentielle virksomhedskunder. 

Igangsættelse af opsøgende relationssalg i 
samarbejde med Niels Brocks Praktikservice.

Forsat øget informationsniveau for eksisterende 
kunder. I form af nyhedsbreve og aktiviteter på 
skolen.

Forsat udvikling af udbud af digitale valgfag og 
IV-aktiviteter. 

STRATEGISK KPI  2023

ÅRS-KPI 2020-2021

SÅDAN NÅR VI  MÅLENE

KPI’er for Hovedforløb

32    HOVEDFORLØB

SMART INSTITUTIONSDRIFT 

Digitalisering af forretningsmodellen.

Feedback-box bruges af alle lærere på Niels  
Brocks hovedforløb, når der gives feedback til  
elever.

Alle lærere oplæres i at anvende feedback-
box i deres dialog med elever og virksomheder. 

Der udvikles og implementeres plan for styrket 
feedbackpraksis. 

Lærerne udvikler i samarbejde med Learning Hub 
feedbackmodeller, der passer til undervisning på 
blendede forløb.

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

Partnerskaber og professionalisme.

100 virksomheder har indgået partnerskabsaftale 
om praktikpladsgaranti.

På spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er virksomheden i 
alt omkring samarbejdet med Niels Brock?”
svarer virksomhederne minimum 9 (skala 1-10). 

Alle nye og eksisterende kunder tilbydes automa-
tisk gratis deltagelse på Del 1 af det nye kursus for 
elevansvarlige. 

50 virksomheder har indgået partnerskabsaftale 
om praktikpladsgaranti.

På spørgsmålet: ”Hvor tilfreds er virksomheden 
i alt omkring samarbejdet med Niels Brock?” 
svarer virksomhederne minimum 8,5 (skala 1-10).

Udvikling og implementering af ny model for  
elevansvarlig-kursus for alle nye kunder 
(to-trins-model).

Skarpt og konstant fokus på at være i dialog med 
virksomheder og organisationer. Implementering 
af servicekoncept.

Indgåelse af strategiske partnerskaber med 
eksterne samarbejdspartnere omkring udvikling af 
vores salgsuddannelser samt privat administration.

Fokus på onboarding af nye elever, virksomheder 
og deres elevansvarlige.

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Efteruddannelse og nye samarbejdsformer.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder digital kompetenceudvikling.

Minimum 90% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse (minimum for tilstedeværelses-
undervisning).

Minimum 80% af de lærere, der har været ansat i 
to år, mestrer niveau 2 (fokuserer på synkron  
og asynkron blended og online undervisning). 

Minimum 80% af de lærere, der har været  
ansat på Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3 
(fokuserer på synkron og asynkron blended og online 
undervisning).

Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste  
medarbejdertrivselsmåling. 

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder kompetenceudvikling. 

Minimum 80% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse. 

Minimum 70% af de lærere, der har været ansat i  
to år, mestrer niveau 2. 

Minimum 60% af de lærere, der har været ansat på 
Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3.

Der fokuseres på involvering, videndeling, kollegialt 
samarbejde på tværs af gymnasiet, samt lysten til 
at udvikle sig selv såvel som afdelingen.

De fokuseres på rettidig planlægning, tydelig 
kommunikation samt synlig og anerkendende 
ledelse. 

Kurser i regi af Learning Hub.
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Niels Brock udbyder landets bedste EUD online-
uddannelser, når det kommer til gennemførsels-
procent, afgangskarakterer og elevtilfredshed.

Karaktergennemsnit
EUS: 9,5
EUD: 7,7

Gennemførselsprocent 
EUS: 75%
EUD: 60% 

Overgangsfrekvens 
60% af EUD-eleverne på hovedforløb.

God feedbackpraksis
Ved evaluering af undervisningen efter endt forløb 
svarer 95% af respondenterne ”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.

Karaktergennemsnit
EUS: 9,2
EUD: 6,9

Gennemførselsprocent 
EUS: 70%
EUD: 50%

Overgangsfrekvens 
55% af EUD-eleverne på hovedforløb.

God feedbackpraksis
Ved evaluering af undervisningen efter endt forløb 
svarer 85%  ”helt enig” eller ”enig” på  
spørgsmålene:”Jeg er generelt godt tilfreds med forlø-
bet” og ”Undervisningsforløbet var godt tilrettelagt”.

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

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

Fokus på at kvalitetssikre undervisningsforløbene  
i MitNielsBrock.

Udvikling af tilbud for fysisk ”drop-in”-vejledning  
for online elever.

Øget samarbejde med skolens SPS-vejledere.
 
I samarbejde med Learning Hub og RPA-teamet  
arbejdes der med læringsdata, så frafald i større  
grad kan forudsiges og forhindres præventivt  
(måles ved gennemførselsprocenten).

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

Niels Brocks online EUD-uddannelser er så 
attraktive, at vores elevantal vokser, og vi tiltrækker 
fagligt dygtige og ambitiøse medarbejdere, der sikrer, 
at vores onlineuddannelser matcher virksomhedernes 
og kursisternes behov og ønsker.

Brock Online EUD udbyder onlineforløb af høj kvalitet, 
som elever er så tilfredse med, at 95% af dem vil 
anbefale det til andre.

Elevoptag: 1400.

Udbud af forkortede EUD og EUX-afkortede grund-
forløb samt enkeltfag (fleksibel byggeklodsmodel). 

Brock Online EUD udbyder onlineforløb af høj kvalitet, 
som elever er så tilfredse med, at 80% af dem vil 
anbefale det til andre.

Elevoptag: 1300.

Udvikling af forkortede EUD og EUX-grundforløb og 
enkeltfag (fleksibel byggeklodsmodel).

Markedsføring sikrer effektivt, at eleverne og 
kursisterne vælger Brock Online EUD i stedet for 
konkurrerende skoler. 

Der afsættes tid til udvikling af fleksibel 
byggeklodsmodel.
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Brock Online EUD går forrest i den digitale 
udvikling. Teknologisk og pædagogisk arbejder 
vi på at gøre den enkelte Niels Brock elev så 
dygtig som muligt.

Brock Online arbejder med databaseret læring 
på alle onlineforløb, hvilket blandt andet bidrager 
til at øge og fastholde gennemførselsprocenten 
på 60% på EUD. 

Model for udbud af byggeklodsmodel med
løbende optag er implementeret.

På EUD 20 uger arbejdes der med databaseret 
læring med henblik på højere gennemførsels-
procent – mindst 50%.

Udvikling af udbudsmodel for byggeklodsmodel 
med løbende optag.

Vi sikrer effektive læringsprocesser ved at udvide 
teamets kompetencer.

Alle forløb på Brock Online EUD arbejder med 
veldefinerede processer, samt en standardiseret 
måde at opbygge forløb på, så vi kan udbyde et 
hvilket som helst forløb med løbende optag med 
maksimal udnyttelse af ressourcer.

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

Tætte relationer til erhvervslivet sikrer, at vores online 
EUD-uddannelser matcher virksomhedernes behov 
og kompetenceefterspørgsel.

Alle elever på EUD 20 uger er i VFU af en uges 
varighed.

Udvikling af VFU-koncept for EUD 20 uger.

Udvikling af praktiksøgningsfag for EUD 20 uger.

Styrkelse af samarbejdet med Niels Brocks 
Praktikservice; herunder afdækning af initiativer, 
der øger andelen af elever på online forløbene, 
som går videre i et hovedforløb. 

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Brock Online EUD er en attraktiv arbejdsplads for 
dygtige og udviklingsorienterede medarbejdere, der 
trives i  et vidensmiljø præget at højt tempo og stor  
forandringsvillighed.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

Alle onlineundervisere kan efter tre måneders  
ansættelse understøtte asynkron og synkron 
onlineundervisning (svarende til niveau 3). 
 

Skoleårets sidste MTU har kun grønne resultater.

75% af onlineundervisere mestrer efter tre måneders 
ansættelse niveau 3 i kompetenceprogrammet, samt 
arbejder ud fra Niels Brocks e-pædagogiske princip-
per.

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

Øget videndeling og stærkt kollegialt samarbejde.

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

Undervisere på Brock Online får adgang til nyeste  
teknologier inden for onlineundervisning.
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Handelsgymnasierne og GSK

Niels Brocks handelsgymnasier nyder fortsat anerkendelse. 
Det giver sig til udtryk ved, at vi fortsat har landets højeste 
ansøgertal fordelt på vores fire profilgymnasier: Det Interna-
tionale Gymnasium i Linnésgade, Innovationsgymnasiet på 
JTP 10, Handelsgymnasiet JTP 6 og Handelsgymnasiet på 
Nørre Voldgade, der også huser den 2-årige HHX og vores 
GSK-udbud. I august 2020 kan vi byde velkommen til 45 
nye 1.g-klasser. 

De fire gymnasier kendetegnes ved deres tydelige profiler. 
Profilerne udvikles og justeres løbende, så de matcher 
behovene i samfundet, på arbejdsmarkedet og de unges 
interesser. Det sker – blandt andet – ved et tæt samarbejde 
med erhvervslivet, spændende masterclass-forløb og del-
tagelse i både nationale og internationale konkurrencer. 

Sideløbende med den positive vækst og udviklingen af 
vores studieretninger, har vi fortsat fokus på den implemen-
teringen af den sidste del af den seneste gymnasiereform. 
Der er etableret et samarbejde på tværs af de fire gymna-
sier, drevet af lærere i både faggrupper og studieretnings-
teams, der med engagement og virketrang, deler viden, 
erfaringer og materialer. 

FOKUS OG INDSATSOMRÅDER

I den kommende strategiperiode har vi fortsat fokus på op-
timering og facilitering af elevernes læringsprocesser, som 
er en del af Niels Brocks overordnede vision. 

Vi skal målbart løfte eleverne. Derfor arbejder vi efter de tre 
retningsgivende mål:

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

• En større andel af studenterne skal påbegynde en 
videregående uddannelse

• Sundhed og trivsel blandt eleverne på de gymnasiale 
uddannelser skal styrkes

For at konkretisere de tre fokusområder i arbejdet, supplerer 
vi læreplanerne ved at sætte fokus på:  

• Feedback i undervisningen og hvordan vi udvikler den 
gode praksis for feedback, som bidrager til den enkelte 
elevs læringsproces 

• Inddragelse af 21st century skills, som er vigtige  
kompetencer både for elever - og lærere

• FN’s verdensmål indgår som en vigtig del i uddannel-
sen. Alle elever skal aktivt arbejde med verdensmålene 
og forholde sig til egen rolle og ansvar set i forhold til 
dem

Overgangen til skolens nye administrative system LUDUS 
er også i fokus. LUDUS skal i samspil med vores andre 
systemer implementeres og foldes ud for eleverne og med-
arbejderne. Det sker ved kompetenceudvikling og videns-
deling med henblik på at styrke den effektive, professionelle 
og smarte institutionsdrift.
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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: 7,5

Elevtrivsel
Alle kvartalsvise elevtrivselsmålinger er grønne. 

Overgang
Minimum 85% læser videre på videregående
uddannelse.

Løfteevne
Den faglige løfteevne er signifikant positiv i alle fag.

God feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 75% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, 
som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene”.

Afgangskarakterer
Gennemsnit: 7,3.

Elevtrivsel
Max. en gul evaluering i skoleårets sidste  
elevtrivselsmåling.

Overgang
80% læser videre på videregående uddannelse.

Løfteevne
Den faglige løfteevne er i ingen fag signifikant negativ.

God feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 60% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, 
som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene”.

Sundhedsprojektet udvikles til også at omfatte tiltag 
på 2. og 3. år og styrkelsen af den merkantile profil.  
For at øge elevtrivslen implementeres, i samarbejde 
med elevrådet og dets forskellige udvalg, nye sociale 
traditioner.

Funktionen som læsevejleder implementeres med 
henblik på at hjælpe elever med særlige behov, samt 
at styrke elevernes brug af læsestrategier. 

Vi sætter fokus på løfteevnen på 2. og 3. år. Ved karak-
tergivningen i februar, skal der udarbejdes et træk for 
gennemsnittet i hver klasse. Dette skal sammenlignes 
med landsgennemsnit og løfteevne fra året forinden, 
og karaktergivning bliver et tema på mindst en af de 
fællesfaglige dage.

Eleverne gøres bekendt med gymnasiets evaluerings-
praksis, det enkelte fags læringsmål og feedbackfor-
mer – og der måles herpå, samt på tilfredsheden med 
den oplevede feedback. Lærerne arbejder ud fra fire 
elementer: at synliggøre mål og mening - at være kon-
tinuerlig og fokuseret - at have øje for proces fremfor 
produkt - at inddrage elever.

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

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

Uhjulpet frafald fastholdes til 1%.

350 1. prioritetsansøgere med minimum 6,0 i  
gennemsnit fra grundskolen.

Uhjulpet frafald reduceres til 1%.

300 1. prioritetsansøgere med minimum 6,0 i 
gennemsnit fra grundskolen.

Den nye studieretningsprofil, matematik A og virksom-
hedsøkonomi A implementeres og videreudvikles.
Der arbejdes med godkendelse af studieretningen 
Virksomhedsøkonomi A og Samfundsfag A som lokale 
studieretninger. 

Der arbejdes fortsat med at styrke gymnasiets 
profil som det klassiske handelsgymnasium på  
Niels Brock, så det blandt andet fremgår tydeligere i 
afdelingens udbud af studieretningsprofiler, undervis-
ningsformer, valg af samarbejdspartnere etc. 

FN’s 17 verdensmål integreres som en del af undervis-
ningen i alle fag - og udvalgte mål indgår i udviklingen 
af studieretningernes specifikke profil. 
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Niels Brocks medarbejdere sørger for, at den  
enkelte Niels Brock elev bliver så dygtig som  
muligt.

Styrket pædagogisk ledelse som udgangspunkt
for pædagogiske udviklingssamtaler (PUS), som 
alle gennemfører mindst hvert andet år. 

Alle lærere ved, hvilke læringsteknikker og sam-
taleprocesser, herunder feedback proces, der  
kan indlægges før, under og efter en undervis-
ningsgang, således at eleverne aktivt forholder  
sig til og arbejder med faget. 

Eleverne evaluerer sig selv og læreren på disse 
områder en gang årligt. 

95% angiver i medarbejdertrivselsundersøgelsen 
2023, at de i meget høj grad eller i høj grad bliver 
understøttet i udviklingen af nye digitale undervis-
ningskompetencer. 

Administrative processer er strømlinede og gerne 
automatiserede, hvilket resulterer i bedre ETU 
omkring administration. 

Minimum 35% af lærerne har været til PUS i 
skoleåret 20/21

Der er valgt et digitalt værktøj til PUS, der samler 
viden fra samtalerne og gør dette tilgængeligt 
for både lærere og ledere. Derved kan både 
klasseledelse og lærerens metodiske tilrette-
læggelse dyrkes og styrkes.

Overgang til Ludus følges tæt og engageret fra 
ledelsens side, således at der ryddes op, 
strammes op og fokuseres, så administrative 
opgaver fylder mindre i tid, for både ledere og 
administration.

Den lokale ledelse bidrager konstruktivt til 
implementering af LUDUS, og i forbindelse med 
overgang til nyt skemalægningsprogram skal 
rektorerne påse, at skemalægningsopgaven løses 
ens på Niels Brock.

Retningslinjerne for den gode skemalægning 
præciseres, og der arbejdes med rettidig omhu, 
så skemaændringer sker i god tid.

Der igangsættes et fælles arbejde med at  
omlægge rejseformen på studierejser (og evt.  
destinationer), så de bliver mere CO2 neutrale.

Erfaringerne med virtuel undervisning og 
udviklingen af både lærernes og elevernes digitale 
kompetencer indgår i et fælles udviklingsarbejde, 
hvor målet er at øge den oplevede kvalitet, 
herunder variationen og progression, og samtidig 
få en mere fleksibel lokaleanvendelse.

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

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

Vi har – efter dialog med centrale aktører - færdig-  
udviklet Brock-score. 

Hver studieretning har etableret et Advisory Board, 
som de mødes med mindst to gange årligt. 

Der udbydes talentforløb i samarbejde med virksom-
heder. Alle elever tilbydes (ikke garanteres) minimum 
to forløb i løbet af deres gymnasietid. 

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

Tilbud og gennemførsel af mindst ét talentforløb i 
samarbejde med virksomheder.

Den foreløbige Brock-score anvendes for alle 
klasser som dokumentation af ekstra aktiviteter.  

Eleverne oplever praksisnær læring ved, at alle fag 
arbejder caseorienteret, og at alle klasser er i 
kontakt med mindst tre eksterne parter (oplæg 
eller besøg).

Vedvarende samarbejde med minimum to 
virksomheder.

Implementering og videreudvikling af samarbejdet 
med afdelingens Advisory Board(s) indgår i afdelin-
gens udviklingsarbejde 

Der arbejdes med at tilknytte flere relevante eksterne 
samarbejdspartnere på alle studieretningsprofiler, 
herunder øget samarbejde med flere elitesports-
klubber.

På studieretningsprofilen Samfund, Økonomi og 
Globale studier udarbejdes et særligt forløb med 
praktik hos aktører, der er relevante for studieret-
ningsprofilen. I forløbet er der særlig fokus på 
elevernes karrierelæring.

I arbejdet med 21st Century Skills sættes der særlig 
fokus på at styrke elevernes kompetence inden for 
kritisk tænkning. 

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV 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.

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder digital kompetenceudvikling.

Minimum 90% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse (minimum for tilstedeværelses-
undervisning). 

Minimum 80% af de lærere, der har været ansat i to 
år, mestrer niveau 2 (fokuserer på synkron og asynkron 
blended og online undervisning).

Minimum 80% af de lærere, der har været ansat på 
Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3 (fokuserer på 
synkron og asynkron blended og online undervisning).

Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste  
medarbejdertrivselsmåling. 

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder kompetenceudvikling. 

Minimum 80% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse. 

Minimum 70% af de lærere, der har været ansat i to år, 
mestrer niveau 2. 

Minimum 60% af de lærere, der har været ansat på 
Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3.

Arbejdskulturen er præget af konstruktiv dialog 
mellem ledelsesteamet og medarbejderne.

De månedlige fælllesmøder anvendes til øget dialog, 
involvering, vidensdeling og kollegialt samarbejde.

Der arbejdes med digital sundhed og gode digitale 
vaner hos medarbejderne. Den gode digitale praksis 
beskrives og implementeres.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes der 
med kortlægning af medarbejdernes individuelle 
digitale kompetenceniveau. Der vil løbende være 
opsamlingskurser på skolen.
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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: 7,5.

Elevtrivsel
Alle kvartalsvise elevtrivselsmålinger er grønne. 

Overgang
Minimum 85% læser videre på videregående 
uddannelse.

Løfteevne
Den faglige løfteevne er signifikant positiv i alle fag.

God feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 75% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, 
som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene”.

Afgangskarakterer
Gennemsnit: 7,1.

Elevtrivsel
Max. en gul evaluering i skoleårets sidste 
elevtrivselsmåling.

Overgang
80% læser videre på videregående uddannelse.

Løfteevne
Den faglige løfteevne er i ingen fag signifikant negativ.

God feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 60% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, 
som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene”.

Lærerne er engagerede og dygtige. Der stilles skarpt 
på de fem innovationskompetencer og disses samspil 
med 21st Century Skills. Gymnasiets lærere er optaget 
af at fremme elevernes personlige kompetencer og 
karakteregenskaber, hvorfor mod, nysgerrighed, initia-
tivrigdom, udholdenhed, tilpasningsevne, lederskab, 
opmærksomhed, fantasi og passion er i højsædet.  

Vi sætter fokus på løfteevnen på 2. og 3. år. Ved 
karaktergivningen i februar, skal der udarbejdes et 
træk for gennemsnittet i hver klasse. Dette skal 
sammenlignes med landsgennemsnit og løfteevne 
fra året forinden, og karaktergivning bliver et tema på 
mindst en af de fællesfaglige dage. 

Eleverne gøres bekendt med gymnasiets evaluerings-
praksis, det enkelte fags læringsmål og feedbackfor-
mer – og der måles herpå, samt på tilfredsheden med 
den oplevede feedback. Lærerne arbejder ud fra fire 
elementer: at synliggøre mål og mening - at være kon-
tinuerlig og fokuseret - at have øje for proces fremfor 
produkt - at inddrage elever.

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

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

Uhjulpet frafald fastholdes på 1%.

350 1. prioritetsansøgere med minimum 6,0 i 
gennemsnit fra grundskolen. 

De obligatoriske studieplaner udvides med et afsnit 
om fagenes arbejde med kritisk tænkning og 21st 
Century Skills.

Uhjulpet frafald reduceres til 1%.

Min. 300 1. prioritetsansøgere med minimum 6,0 
i gennemsnit fra grundskolen eller på baggrund af 
optagelsessamtale/motiveret ansøgning.

FN’s verdensmål indgår som en aktiv del af fag og 
SO-forløb. 

Alle fag forholder sig aktivt til, hvor og hvordan der 
arbejdes med kritisk tænkning og 21st Century Skills 
(OECD-version), som beskrevet i de obligatoriske 
studieplaner.

Innovative og kreative kompetencer kobles med 
viden om at gøre business. Vi er anerkendt for at være 
optagede af iværksætteri og entreprenørskab, og vi 
stimulerer dokumenterbart de unges evne til at tænke 
nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi. 

Vi videreudvikler “den mentale skoleuniform”, der skal 
sikre, at eleverne agerer seriøst og med tiden bliver 
selvstændige studerende. Den mentale skoleuniform, 
er faglige forventninger til vores elever, som de skal 
stemple ind på, for at gå på gymnasiet. Disse anven-
des konkret i undervisningen såvel som i studievej-
ledningen, og er forankret i Niels Brocks studie- og 
ordensregler.

Pædagogiske erfaringer deles systematisk mellem 
studieretningsteams og mellem skolens forskellige 
gymnasier. Særligt fokuseres der på at fremme de fire 
kompetencer, innovative, globale, digitale og demokra-
tiske - formuleret i gymnasiereformen.  
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SMART INSTITUTIONSDRIFT

Niels Brocks medarbejdere sørger for, at den  
enkelte Niels Brock elev bliver så dygtig som  
muligt.

Styrket pædagogisk ledelse som udgangspunkt 
for pædagogiske udviklingssamtaler (PUS), som 
alle gennemfører mindst hvert andet år. 

Alle lærere ved, hvilke læringsteknikker og 
samtaleprocesser, herunder feedback proces, 
der kan indlægges før, under og efter en undervis-
ningsgang, således at eleverne aktivt forholder 
sig til og arbejder med faget. 

Eleverne evaluerer sig selv og læreren på disse 
områder en gang årligt. 

95% angiver i medarbejdertrivselsundersøgelsen 
2023, at de i meget høj grad eller i høj grad bliver 
understøttet i udviklingen af nye digitale undervis-
ningskompetencer. 

Administrative processer er strømlinede og gerne 
automatiserede, hvilket resulterer i bedre ETU 
omkring administration.

Minimum 35% af lærerne har været til PUS i 
skoleåret 20/21

Der er valgt et digitalt værktøj til PUS, der samler 
viden fra samtalerne og gør dette tilgængeligt 
for både lærere og ledere. Derved kan både 
klasseledelse og lærerens metodiske tilrette-
læggelse dyrkes og styrkes.

Overgang til Ludus følges tæt og engageret fra 
ledelsens side, således at der ryddes op, 
strammes op og fokuseres, så administrative 
opgaver fylder mindre i tid, for både ledere og 
administration.

Lærere inviteres til PUS, som et attraktivt 
alternativ til MUS.

Den lokale ledelse bidrager konstruktivt til 
implementering af LUDUS, og i forbindelse med 
overgang til nyt skemalægningsprogram skal 
rektorerne påse skemalægningsopgaven løses 
ens på Niels Brock.

Retningslinjerne for den gode skemalægning 
præciseres og der arbejdes med rettidig omhu, 
så skemaændringer sker i god tid.

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

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

Vi har – efter dialog med centrale aktører - færdig- 
udviklet Brock-score. 

Hver studieretning har etableret et Advisory Board, 
som de mødes med mindst to gange årligt. 

Der udbydes talentforløb i samarbejde med virksom-
heder. Alle elever tilbydes (ikke garanteres) minimum 
to forløb i løbet af deres gymnasietid. 

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

Tilbud og gennemførsel af mindst ét talentforløb i 
samarbejde med virksomheder.

Den foreløbige Brock-score anvendes for alle klasser 
som dokumentation af ekstra aktiviteter.  

Eleverne oplever praksisnær læring, ved at alle fag 
arbejder caseorienteret, og at alle klasser er i kontakt 
med mindst tre eksterne parter (oplæg eller besøg).

Vedvarende samarbejde med minimum to virksom-
heder.

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

Eleverne oplever løbende inspiration udefra, både  
som årgange og enkeltvis i klasserne. 

Vi fortsætter arbejdet med Brock-score og udvikler 
dette i samarbejde med relevante eksterne parter. 

Vi indgår samarbejde med Frederiksberg kommune 
og Akademiet for talentfulde unge. Lærerne fra Inno-
vationsgymnasiet tilbyder undervisning til talentfulde 
unge fra kommunen. 

Samarbejdet med kommunens folkeskoler styrkes 
med henblik på at gennemføre ”Innodag” forår 2021.

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV 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.

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder digital kompetenceudvikling.

Minimum 90% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse (minimum for tilstedeværelses-
undervisning).

Minimum 80% af de lærere, der har været 
ansat i to år, mestrer niveau 2 (fokuserer på synkron 
og asynkron blended og online undervisning). 

Minimum 80% af de lærere, der har været ansat på 
Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3 (fokuserer på 
synkron og asynkron blended og online undervisning).

Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste medarbej-
dertrivselsmåling. 

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder kompetenceudvikling. 

Minimum 80% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse.

Minimum 70% af de lærere, der har været ansat i to år, 
mestrer niveau 2. 

Minimum 60% af de lærere, der har været ansat på 
Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3.

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

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

Det nye medielokale (JTP 314) tages aktivt i brug og 
der produceres podcasts og flipped-learning-forløb 
med henblik på viden- og materialedeling.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes der 
med kortlægning af medarbejdernes individuelle 
digitale kompetenceniveau. Der vil løbende være 
opsamlingskurser på skolen.

INNOVATIONSGYMNASIET    41



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: 8,6.

Elevtrivsel
Alle kvartalsvise elevtrivselsmålinger er grønne. 

Overgang
Minimum 85% læser videre på videregående 
uddannelse.

Løfteevne
Den faglige løfteevne er signifikant positiv i alle fag.

God feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 75% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, 
som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene”.

Afgangskarakterer
Gennemsnit: 8,2.

Elevtrivsel
Max. en gul evaluering i skoleårets sidste 
elevtrivselsmåling.

Overgang
80% læser videre på videregående uddannelse.

Løfteevne
Den faglige løfteevne er i ingen fag signifikant negativ.

God feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 60% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, 
som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene”.

Der er fokus på de Brock’ske værdier, gymnasiere-
formens særlige fire kompetencer samt 21st Century 
Skills. Studiehåndbøgerne, projekt ”Den mentale  
skoleuniform” er tydeligt beskrevet, og er sat i relation 
til studie- og ordensreglerne. 

Alle lærere anvender relevante digitale værktøjer til 
at understøtte varieret og udfordrende undervisning, 
der blandt andet bruges til at give eleverne hurtig 
feedback. 

Vi vil skabe rammer for uddybende samtaler med 
eleverne og sætter særlig fokus på skriftlig løfteevne 
på 2. og 3. år. Ved karaktergivningen i februar skal 
der udarbejdes træk for gennemsnittet i hver klasse. 
Dette skal sammenlignes med landsgennemsnit og 
løfteevnen fra året forinden.  

Eleverne gøres bekendt med gymnasiets evaluerings-
praksis, det enkelte fags læringsmål og feedback-
former – og der måles herpå, samt på tilfredsheden 
med den oplevede feedback. Lærerne arbejder ud 
fra fire elementer: at synliggøre mål og mening - at 
være kontinuerlig og fokuseret - at have øje for proces 
fremfor produkt - at inddrage elever. 

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

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

Uhjulpet frafald fastholdes til 1%.

350 1. prioritetsansøgere med minimum 7,0 i 
gennemsnit fra grundskolen. 

Uhjulpet frafald reduceres til 1%.

300 1. prioritetsansøgere med minimum 6,5 i 
gennemsnit fra grundskolen eller på baggrund af 
optagelsessamtale/motiveret ansøgning.

Der søges minimum tre fondsansøgninger pr. år til 
understøttelse af såvel internationale indsatser som 
STEM indsatser for at styrke vores science profil og 
øge optag på Eliten.

Udbud af DSD 1 Pro tysk-test gennem samarbejde 
med ZDA. 

Globale, kulturelle og sproglige kompetencer kobles 
med viden om at gøre business. Vi er anerkendt for at 
være optaget af internationalisering og kulturforskelle, 
og vi stimulerer dokumenterbart de unges evne til at 
begå sig internationalt. 

Udbud af fransk A, tysk A, matematik A samt kemi B 
og fysik B som eftermiddagsfag til alle elever. Busi-
ness & Science tilbyder løft af fysik B til A. 

Der arbejdes fortsat med ”internationalisation at 
home” samt eTwinningforløb i flere fag. Samarbejdet 
med internationale organisationer i form af UM, Danes 
World Wide, Den Danske Diaspora, Rotary, NCFF og 
andre udvekslingsorganisationer styrkes. 

Alle 1. års klasser deltager i et international forløb som 
en del af studieområdet / Global Days og Talent-
strategi-arbejdet styrkes. 
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SMART INSTITUTIONSDRIFT

Niels Brocks medarbejdere sørger for, at den  
enkelte Niels Brock elev bliver så dygtig som  
muligt.

Styrket pædagogisk ledelse som udgangspunkt 
for pædagogiske udviklingssamtaler (PUS), som 
alle gennemfører mindst hvert andet år. 

Alle lærere ved, hvilke læringsteknikker og 
samtaleprocesser, herunder feedback proces, 
der kan indlægges før, under og efter en undervis-
ningsgang, således at eleverne aktivt forholder
sig til og arbejder med faget. 

Eleverne evaluerer sig selv og læreren på disse 
områder en gang årligt. 

95% angiver i medarbejdertrivselsundersøgelsen 
2023, at de i meget høj grad eller i høj grad bliver 
understøttet i udviklingen af nye digitale undervis-
ningskompetencer. 

Administrative processer er strømlinede og gerne 
automatiserede, hvilket resulterer i bedre ETU 
omkring administration.

Minimum 35% af lærerne har været til PUS i 
skoleåret 20/21

Der er valgt et digitalt værktøj til PUS, der samler 
viden fra samtalerne og gør dette tilgængeligt 
for både lærere og ledere. Derved kan både 
klasseledelse og lærerens metodiske tilrette-
læggelse dyrkes og styrkes.

Overgang til Ludus følges tæt og engageret fra 
ledelsens side, således at der ryddes op, 
strammes op og fokuseres, så administrative 
opgaver fylder mindre i tid, for både ledere og 
administration.

Lærere inviteres til PUS, som et attraktivt 
alternativ til MUS. 

Den lokale ledelse bidrager konstruktivt til 
implementering af LUDUS, og i forbindelse med 
overgang til nyt skemalægningsprogram skal 
rektorerne påse skemalægningsopgaven løses 
ens på Niels Brock. 

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

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

Vi har – efter dialog med centrale aktører -
 færdigudviklet Brock-score. 

Hver studieretning har etableret et Advisory Board, 
som de mødes med mindst to gange årligt. 

Der udbydes talentforløb i samarbejde med virksom-
heder. Alle elever tilbydes (ikke garanteres) minimum 
to forløb i løbet af deres gymnasietid. 

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

Tilbud og gennemførsel af mindst ét talentforløb 
i samarbejde med virksomheder.

Den foreløbige Brock-score anvendes for alle klasser 
som dokumentation for ekstra aktiviteter.  

Eleverne oplever praksisnær læring ved, at alle fag 
arbejder caseorienteret, og at alle klasser er i kontakt 
med mindst tre eksterne parter (oplæg eller besøg).

Vedvarende samarbejde med minimum 2 
virksomheder.

Der er fokus på at udvikle og initiere lærernes relation 
til erhvervslivet og videregående uddannelsesinstitu-
tioner. 

Vi fortsætter arbejdet med Brock-score og udvikler 
dette i samarbejde med relevante eksterne parter.  

Der er etableret et Advisory Board til stadig udvikling 
af uddannelsestilbuddene med henblik på sparring
i forhold til et fortsat løft af gymnasiets fokus på 
internationale forhold, videregående uddannelser  
og erhvervsliv samt til kvalitetssikring af Brock-score. 
Der afholdes første møde i forårssemestret 2020. 

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV 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.

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder digital kompetenceudvikling.

Minimum 90% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse (minimum for tilstedeværelses-
undervisning).

Minimum 80% af de lærere, der har været ansat i to 
år, mestrer niveau 2 (fokuserer på synkron og asynkron 
blended og online undervisning).

Minimum 80% af de lærere, der har været ansat på 
Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3 (fokuserer på 
synkron og asynkron blended og online undervisning).

Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste 
medarbejdertrivselsmåling. 

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder kompetenceudvikling. 

Minimum 80% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse. 

Minimum 70% af de lærere, der har været ansat 
i to år, mestrer niveau 2. 

Minimum 60% af de lærere, der har været ansat på 
Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3.

GRUS/PUS fokuser på faggruppernes kollegiale 
samarbejde og videndeling. 

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

Fokus på stram styring af årskalenderen, samt 
koordinering af eksterne aktiviteter, skal sammen med 
klare retningslinjer for skemalægningen give et mere 
stabilt skema, tydeligere kommunikation og forvent-
ninger - både til lærere og elever. 

Fortsat deltagelse i FIP-kurser og fagenes årsmøder.  

Fokus på løbende dialog og personlig kontakt mellem 
ledelse og medarbejdere blandt andet gennem  
ugentlige lederorienteringer, løbende fagkoordinator-
møder, TR-møder mv. 

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes der 
med kortlægning af medarbejdernes individuelle 
digitale kompetenceniveau. Der vil løbende være 
opsamlingskurser på skolen. 
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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: 7,5.
     
Elevtrivsel
Alle kvartalsvise elevtrivselsmålinger er grønne. 

Overgang
Minimum 85% læser videre på videregående 
uddannelse.

Løfteevne
Den faglige løfteevne er signifikant positiv i alle fag.

God feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 75% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, 
som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene”.

Afgangskarakterer
Gennemsnit: 7.1.

Elevtrivsel
Max. en gul evaluering i skoleårets sidste 
elevtrivselsmåling.

Overgang
80% læser videre på videregående uddannelse.

Løfteevne
Den faglige løfteevne er i ingen fag signifikant negativ.

God feedbackpraksis 
Elevtilfredshed: 60% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, 
som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene”.

Projekt ”Den mentale skoleuniform” er sat i værk, og 
studiehåndbogen er opdateret, ligesom 21st Century 
Skills (OECD-version) er en del alle studieplaner, hvor 
der særligt fokuseres på elevernes evne til kritisk 
tænkning samt klasserumsledelse.  

Der udvikles og testes et digitalt barometer, der skal 
synliggøre mål og niveau for digitale kompetencer 
og alle faggrupper udvikler forløb, der kan afvikles i 
BusinessLab. 

Vi sætter fokus på løfteevnen på 2. og 3. år. Ved karak-
tergivningen i februar, skal der udarbejdes et træk for 
gennemsnittet i hver klasse. Dette skal sammenlignes 
med landsgennemsnit og løfteevne fra året forinden, 
og karaktergivning bliver et tema på mindst en af de 
fællesfaglige dage. 

Eleverne gøres bekendt med gymnasiets evaluerings-
praksis, det enkelte fags læringsmål og feedbackfor-
mer – og der måles herpå, samt på tilfredsheden med 
den oplevede feedback. Lærerne arbejder ud fra fire 
elementer: at synliggøre mål og mening - at være kon-
tinuerlig og fokuseret - at have øje for proces fremfor 
produkt - at inddrage elever. 

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

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

Uhjulpet frafald fastholdes til 1%.

350 1. prioritetsansøgere med minimum 6,2 i gennem-
snit fra grundskolen.

Der er tre bæredygtige studieretninger på Nørre Vold-
gade som profilerer gymnasiet som TechMarketing 
Gymnasiet.

Uhjulpet frafald reduceres til 1%.

250 1. prioritetsansøgere med minimum 6,0 i gennem-
snit fra grundskolen.

Studieretningen Digital Business videreudvikles, så 
også 2. og 3. år inddrager fremtidens teknologier og 
har fokus på fremtidens forretningsudvikling.

Revideret studieretning Digital Marketing fore-
ligger, med fokus på at inddrage den måde branchen 
fungerer på i dag.

Der udvikles en tredje studieretning i samarbejde med 
Apple og andre relevante virksomheder: UX-Design.

Kvalitetsbevidst visitering og fastholdelse af klare 
regler og rammer og et læringsmiljø, der er præget af 
faglig nysgerrighed og ambitioner. 

Fremtidens avancerede digitale teknologier i 
anvendelse
BusinessLab udvikles som et aktivt laboratorium med 
fokus på projekt-arbejdsformen. 

Udvikling og lancering af en årlig ”TechMarketing-
Festival” med oplæg fra relevante tech-virksomheder 
og ekspertforedrag. problembaserede projekter.

Digitalt instinkt og digitale kompetencer
Vi udvikler elevernes digitale skoleuniform - digital 
dannelse og teknologikompetencer og ”Design 
thinking”. Eleverne forstår teknologier som AI, 
Robotics, Big Data. Faglig forståelse og kritisk 
refleksion er i fokus.

Der udvikles alumni-aktiviteter for at opbygge et 
netværk af elever fra Nørre Voldgade.
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SMART INSTITUTIONSDRIFT

Niels Brocks medarbejdere sørger for, at den  
enkelte Niels Brock elev bliver så dygtig som  
muligt.

Styrket pædagogisk ledelse som udgangspunkt 
for pædagogiske udviklingssamtaler (PUS), som 
alle gennemfører mindst hvert andet år. 

Alle lærere ved hvilke læringsteknikker og 
samtaleprocesser, herunder feedback proces, 
der kan indlægges før, under og efter en undervis-
ningsgang, således at eleverne aktivt forholder sig 
til og arbejder med faget. 

Eleverne evaluerer sig selv og læreren på disse 
områder en gang årligt. 

95% angiver i medarbejdertrivselsundersøgelsen 
2023, at de i meget høj grad eller i høj grad bliver 
understøttet i udviklingen af nye digitale undervis-
ningskompetencer. 

Administrative processer er strømlinede og gerne 
automatiserede, hvilket resulterer i bedre ETU 
omkring administration.

Minimum 35% af lærerne har været til PUS i 
skoleåret 20/21

Der er valgt et digitalt værktøj til PUS, der samler 
viden fra samtalerne og gør dette tilgængeligt 
for både lærere og ledere. Derved kan både 
klasseledelse og lærerens metodiske tilrette-
læggelse dyrkes og styrkes.

Overgang til Ludus følges tæt og engageret fra 
ledelsens side, således at der ryddes op, 
strammes op og fokuseres, så administrative 
opgaver fylder mindre i tid, for både ledere og 
administration.

Lærere inviteres til PUS, som et attraktivt alternativ 
til MUS.

Den lokale ledelse bidrager konstruktivt til 
implementering af LUDUS og i forbindelse med 
overgang til nyt skemalægningsprogram skal 
rektorerne påse skemalægningsopgaven løses 
ens på Niels Brock.

Vi har fokus på, hvordan teknologi kan hjælpe til 
med at nå FN´s verdensmål.

Vi udvikler en skemastruktur som sikrer, at vi kan 
gennemføre digitale læringsforløb.

Retningslinjerne for den gode skemalægning 
præciseres, og der arbejdes med rettidig omhu, 
så skemaændringer sker i god tid.

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

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

Vi har – efter dialog med centrale aktører - færdig- 
udviklet Brock-score. 

Hver studieretning har etableret et Advisory Board, 
som de mødes med mindst to gange årligt. 

Der udbydes talentforløb i samarbejde med virksom-
heder. Alle elever tilbydes (ikke garanteres) minimum 
to forløb i løbet af deres gymnasietid. 

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

Tilbud og gennemførsel af mindst ét talentforløb i 
samarbejde med virksomheder.

Den foreløbige Brock-score anvendes for alle klasser 
som dokumentation af ekstra aktiviteter.  

Eleverne oplever praksisnær læring, ved at alle fag 
arbejder caseorienteret, og at alle klasser er i kontakt 
med mindst tre eksterne parter (oplæg eller besøg).

Vedvarende samarbejde med minimum to virksom-
heder.

Der afholdes møde i Advisory Board efteråret 2020.

Vi vil have to sponsorater inden udgangen af skoleåret 
2020-21.

Lærerne understøttes i deres samarbejde med   
erhvervslivet og de videregående uddannelsesinsti-
tutioner.

Der tilydes både interne og eksterne kurser i relevante 
avancerede digitale teknologier.

Der udvikles problembaserede projektforløb på  
alle årgange i samarbejde med relevante tech- 
virksomheder og Learning Hub.

Vi udvikler og gennemfører tre talentforløb og master-
classes i samarbejde med gymnasiets samarbejds-
partnere.

Samarbejdet med ITU udvikles og udbygges, så der er 
konkrete samarbejdsprojekter for alle tre årgange.

Karrieredage, virksomhedspraktik og studiepraktik 
bruges aktivt som brobygning til de videregående 
uddannelser.

Alle elever behersker de 21st Century Skills og kan 
forholde sig til egne kompetencer i relation hertil.

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV 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.

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder digital kompetenceudvikling.

Minimum 90% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse (minimum for tilstedeværelses-
undervisning) · 

Minimum 80% af de lærere, der har været ansat i to 
år, mestrer niveau 2 (fokuserer på synkron og asynkron 
blended og online undervisning) 

Minimum 80% af de lærere, der har været ansat på 
Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3 (fokuserer på 
synkron og asynkron blended og online undervisning)

Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste medar-
bejdertrivselsmåling. 

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder kompetenceudvikling. 

Minimum 80% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse. 

Minimum 70% af de lærere, der har været ansat 
i to år, mestrer niveau 2. 

Minimum 60% af de lærere, der har været ansat på 
Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3.

Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes der 
med kortlægning af medarbejdernes individuelle 
digitale kompetenceniveau. Der er opsamlingskurser 
på skolen.

Der er fokus på at udvikle medarbejdernes individuelle 
digitale kompetenceniveau vha. kurser, virksomheds-
praktik og videndeling.

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

Vi har en åben dialog om kompetencer og arbejder 
proaktivt på at styrke medarbejdernes kompetencer 
via kurser, virksomhedspraktik og videndeling.

Fokus vil i det kommende år være at integrere 
lærergruppen fra Nørre Voldgade med lærerne fra den 
2-årige HHX.
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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: 7,1.

Elevtrivsel
Alle kvartalsvise elevtrivselsmålinger er grønne. 

Overgang
Minimum 85% læser videre på videregående uddan-
nelse.

God feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 75% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, 
som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene”.

Afgangskarakterer
Gennemsnit: 6.9.

Elevtrivsel
Max. en gul evaluering i skoleårets sidste 
elevtrivselsmåling.

Overgang
70% læser videre på uddannelse.

God feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 60% svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, 
som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene”.

Alle lærere arbejder fortsat ud fra en klar progres-
sionsplan med digital dannelse og digital studie-
adfærd i forhold til at fremme læreprocessen hos 
eleverne. 

Relevante og digitale værktøjer understøtter varieret 
og udfordrende undervisning og bevidstgør eleverne 
om egne kompetencer ud fra et digitalt barometer. 

Via et solidt koncept for online undervisning oplever 
den voksne målgruppe variation og fleksibilitet i 
hverdagen. 

En overordnet plan konkretiserer hvert fag og SO-
forløbs arbejde med selvevaluering og implementering 
af kritisk tænkning.  

Eleverne gøres bekendt med gymnasiets evaluerings-
praksis, det enkelte fags læringsmål og feedbackfor-
mer – og der måles herpå, samt på tilfredsheden med 
den oplevede feedback. 

Lærerne arbejder ud fra fire elementer:  
- at synliggøre mål og mening 
- at være kontinuerlig og fokuseret 
- at have øje for proces fremfor produkt 
- at inddrage elever 

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 6%.

Minimum 100 1. prioritetsansøgninger.

Fravær reduceret til 10%.

Uhjulpet frafald reduceres til 8%.

Minimum 100 1. prioritetsansøgninger.

Fravær reduceres til 15%. 

Øget fastholdelse gennem ekstraordinært fokus 
på faglig, social og personlig trivsel via tæt kontakt 
mellem elever, lærere, studievejleder og ledelse.

Undervisningen er virkelighedsnær og målrettet 
ambitiøse voksne, der gerne vil udfordres og arbejde i 
et positivt og fagligt nysgerrigt læringsmiljø, der tager 
højde for den enkelte.

Den 2-årige HHX videreudvikler den grønne profil og 
toning ud fra en problembaseret tilgang. Undervis-
ningen har fokus på at bibringe eleverne viden om 
FN´s verdensmål - den grønne omstilling, og hvordan 
den grønne omstilling kan gå hånd i hånd med den 
gode forretning.

Det konkrete fokus på grøn omstilling medvirker til 
at skærpe elevernes bevidsthed omkring et epokalt 
nøgleproblem, og eleverne får herigennem en fornem-
melse for og lærer at kunne se med kritiske øjne på, 
hvordan Danmark og danske virksomheder arbejder 
med grønne og energirelaterede udfordringer.
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SMART INSTITUTIONSDRIFT

Niels Brocks medarbejdere sørger for, at den  
enkelte Niels Brock elev bliver så dygtig som  
muligt.

Styrket pædagogisk ledelse som udgangspunkt 
for pædagogiske udviklingssamtaler (PUS), som 
alle gennemfører mindst hvert andet år. 

Alle lærere ved, hvilke læringsteknikker og samtale-
processer, herunder feedback proces, der kan ind-
lægges før, under og efter en undervisningsgang, 
således at eleverne aktivt forholder sig til 
og arbejder med faget. 

Eleverne evaluerer sig selv og læreren på disse 
områder en gang årligt. 

95% angiver i medarbejdertrivselsundersøgelsen 
2023, at de i meget høj grad eller i høj grad bliver 
understøttet i udviklingen af nye digitale undervis-
ningskompetencer. 

Administrative processer er strømlinede og gerne 
automatiserede, hvilket resulterer i bedre ETU 
omkring administration.

Minimum 35% af lærerne har været til PUS i 
skoleåret 20/21.

Der er valgt et digitalt værktøj til PUS, der samler 
viden fra samtalerne og gør dette tilgængeligt 
for både lærere og ledere. Derved kan både 
klasseledelse og lærerens metodiske tilrettelæg-
gelse dyrkes og styrkes.

Overgang til Ludus følges tæt og engageret fra le-
delsens side, således at der ryddes op, strammes 
op og fokuseres, så administrative opgaver fylder 
mindre i tid, for både ledere og administration.

Ensretning af de administrative procedurer i 
samarbejde med elevcentrene på de fire 
gymnasier er implementeret.

LUDUS er under implementering og erfaringer 
mellem gymnasieafdelingerne deles.

Retningslinjerne for den gode skemalægning 
præciseres, og der arbejdes med rettidig omhu, 
således at skemaændringer sker i god tid.

Samarbejde mellem lærere, administration
og ledelse udvikles og styrkes fortsat for blandt 
andet at sikre lettere arbejdsgange. 

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

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

Vi har – efter dialog med centrale aktører - færdig- 
udviklet Brock-score. 

Der udbydes talentforløb i samarbejde med virksom-
heder. Alle elever tilbydes (ikke garanteres) minimum 
to forløb i løbet af deres gymnasietid. 

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

Tilbud og gennemførsel af mindst ét talentforløb i 
samarbejde med virksomheder.

Den foreløbige Brock-score anvendes for alle klasser 
som dokumentation af ekstra aktiviteter.  

Eleverne oplever praksisnær læring ved, at alle fag 
arbejder caseorienteret, og at alle klasser er i kontakt 
med mindst tre eksterne parter (oplæg eller besøg).

Vedvarende samarbejde med minimum to virksom-
heder.

Qua den grønne profil opretholdes relationerne til 
erhvervslivet - herunder blandt andet Dansk Energi.

21st Century Skills implementeres i alle fag.

Vi fortsætter med at etablere eksterne kontakter til 
minimum to grønne virksomheder som fx Vestas, 
Ørsted, SEAS, Clever, Aarstiderne og andre mindre 
danske virksomheder, der arbejder med og ser nye 
forretningsmuligheder i bæredygtighed.

Eleverne støttes i den kontakt, de allerede har til 
erhvervslivet, og der arbejdes fortsat med networking, 
studiepraktik og karrierelæring.

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV 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.

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder digital kompetenceudvikling.

Minimum 90% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse (minimum for tilstedeværelses-
undervisning).

Minimum 80% af de lærere, der har været ansat i to 
år, mestrer niveau 2 (fokuserer på synkron og asynkron 
blended og online undervisning).

Minimum 80% af de lærere, der har været ansat på 
Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3 (fokuserer på 
synkron og asynkron blended og online undervisning).

Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste  
medarbejdertrivselsmåling. 

10% af arbejdstiden anvendes til udviklingsformål, 
herunder kompetenceudvikling. 

Minimum 80% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse. 

Minimum 70% af de lærere, der har været ansat i to år, 
mestrer niveau 2. 

Minimum 60% af de lærere, der har været ansat 
på Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3.

Arbejdskulturen er præget af konstruktiv dialog mellem 
ledelse og medarbejdere. Vi arbejder på en styrket 
dialog gennem MUS og GRUS.

Alle faggrupper afholder GRUS. 

Forsat deltagelse i FIP-kurser og fagenes årsmøder.

Årskalender og progressionsplaner for studieområdet, 
samt stram styring af interne og eksterne aktiviteter og 
klare retningslinjer sikrer overblik ifbm. skemalægning.

Der gennemføres fortsat ugentlige lederopdateringer, 
og der skabes et attraktivt arbejdsmiljø i lærerkollegiet.

Den gode digitale praksis defineres, og vi igangsætter 
Projekt - Den digitale sundhed og gode digitale vaner - 
hos alle medarbejdere. 
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

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

Karaktergennemsnittet er højere end 6,5 og altid 
højere end landets øvrige GSK-skoler.

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

• Det faglige niveau
• Lærerens engagement og formidlingsevne 

Beståelsesprocent på minimum: 80% (af dem der 
går til eksamen).

Gennemførelsesprocent: 80% (målt fra første  
undervisningsgang).

Karaktergennemsnittet er højere end 6,2 og landets 
øvrige GSK-skoler.

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

• Det faglige niveau
• Lærerens engagement og formidlingsevne 

Beståelsesprocent på minimum: 75% (af dem der 
går til eksamen).

Gennemførelsesprocent: 75% (målt fra første  
undervisningsgang).

Fokus er på udvikling af didaktisk og pædagogisk 
grundlag hos lærerne, der giver dem redskaber 
til at skabe undervisning, der aktiverer kursisterne 
i læringsprocessen, og skærper lærernes konstruk-
tive og stilladserende feedback. Det opnås gennem 
en blanding af kollegial sparring, workshops med 
eksterne til inspiration og konkrete milepæle og 
handlingsplaner. 

Eleverne tilbydes: 
• Lektiecafeer i matematik (fysisk og online) 
• Eksamenstræning 

Deleøkonomi 
Learning Hub udvikler i samarbejde med GSK faste 
formater for online-, blended og fremmødeunder-
visning af høj kvalitet efter veldefinerede principper. 
Tester, effektmåler og tilpasser løbende.

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

GSK på Niels Brock vokser årligt i elevantal og  
markedsandel.

Alle GSK-kurser udbydes løbende og fleksibelt over 
hele året, både som tilstedeværelsesundervisning, 
blended learning og online.

Niels Brock udbyder attraktive GSK-kurser, hvor 
beståelsesprocenten er højere end 80%.

50% af alle GSK-kurser udbydes løbende og fleksibelt 
over hele året, både som tilstedeværelsesundervis-
ning, blended learning og online.

Niels Brock udbyder attraktive GSK-kurser, hvor 
beståelsesprocenten er højere end 75%.

Kursusudbuddet på hjemmesiden – navigation gen-
nem udbuddet, information om uddannelsens indhold, 
forventningsafstemning og videre muligheder for den 
besøgende – er ’state of the art’. 

Etablering af godt studiemiljø både fysisk og online.

I samarbejde med marketing: Systematisk arbejde 
med at skabe logisk navigation og direkte vej til 
kursustilmelding. Klar og tydelig kommunikation 
undervejs, lødig, men lækker information om fagene, 
og hvilke muligheder kurserne giver. 

Forventningsafstemning især for onlineforløb inkl. 
illustrerende videoer, der forklarer, hvordan det er at 
læse online.
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SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

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

Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste  
medarbejdertrivselsmåling.  

Minimum 80% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse.  

Minimum 70% af de lærere, der har været 
ansat i to år, mestrer niveau 2.  

Minimum 60% af de lærere, der har været 
ansat på Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3. 

Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste 
medarbejdertrivselsmåling.   

Minimum 80% af nye lærere mestrer niveau 1 efter 
første års ansættelse.  

Minimum 70% af de lærere, der har været 
ansat i to år, mestrer niveau 2.  

Minimum 60% af de lærere, der har været
ansat på Niels Brock i over tre år, mestrer niveau 3. 

Lederskab 
Lærerne oplever en hverdag, hvor den faglige og 
didaktiske udvikling understøttes af ledelsen og med 
umiddelbar adgang til støtte, sparring og retnings-
linjer i udviklingen af undervisningen og af de digitale 
læringsforløb.  

Konkret betyder det, at medarbejderne på GSK ople-
ver øget ledelsesstøtte til faglig og didaktisk udvikling, 
videndeling og stærkt kollegialt samarbejde.  

Ejerskab hos medarbejderne for udvikling 
af kvalitet i afdelingen 
Alle medarbejdere tilbydes at blive involveret i afde-
lingens videreudvikling og tager ansvar for en fælles 
løsning.

Lærernes udgangspunkt er kommunikativt og  
strukturelt ensartede forløb, der indholdsmæssigt  
kan tilpasses den enkelte lærer.  

Læreren fokuserer på at understøtte kursisternes 
læringsproces gennem systematisk feedback og 
udfordrende og motiverende læringsaktiviteter. 

Alle lærere anvender relevante digitale værktøjer til 
at understøtte varieret og udfordrende undervisning. 
Som en del af digitaliseringsprojektet arbejdes der 
med kortlægning af medarbejdernes individuelle 
digitale kompetenceniveau. Der vil løbende være 
opsamlingskurser på skolen. 

SMART INSTITUTIONSDRIFT 

Niels Brocks medarbejdere sørger for, at den  
enkelte Niels Brock elev bliver så dygtig som  
muligt.

Minimum 80 gennemførelses- og 80 beståelses-
procent.

Mindst 33% af aktiviteten gennemføres som 
blendede forløb.

Minimum 75 gennemførelses- og 75 beståelses-
procent. 

Mindst 20% af aktiviteten gennemføres som  
blendede forløb.

Automatisering af håndholdte processer
Mekanisk og konsekvent styring af fraværsregistrering 
og sanktioner, hvor det er muligt.

Oprettelse af fleksibelt tilrettelagte hold. 

Der arbejdes med læringsdata, så frafald i større grad 
kan forudsiges og forhindres, måles ved beståelses-
procenten.

Automatisering af fraværsproces – fremmøde, skriftligt 
fravær og onlinefravær automatiseres via Roberta. 

Høringssvar involverer i første omgang studievejleder 
og derefter uddannelsesleder.
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ACTIVITIES IN DENMARK 

Out of an abundance of caution, all programmes went fully 
online March 11th, 2020 which has of course affected not 
only current students, but also allowed us to reflect on 
“business as usual”. The following year will focus on reaping 
the benefits from the lessons learnt here to enhance the 
student experience. What has set Copenhagen Business 
College apart has been the in-person campus experience 
and transitioning this to online teaching and learning will be 
a key aspect of the coming year.  

Our key mission is to support our students as they develop 
skills and competencies that qualify them for work or further 
study. This requires contemporary and innovative program-
mes supported by appropriately qualified staff. Ongoing, 
targeted staff development will play a key role in ensuring 
that our programmes continue to produce graduates that 
have the skills demanded by the business sector.

Given the uncertainty of the current situation, we are plan-
ning for multiple scenarios in the coming academic year. 
The current crisis has provided a unique opportunity to de-
velop and test a wide range of online delivery methods. The 
lessons learnt from this experience will allow us to incorpo-
rate the very best of these into our pedagogical model.

The UN’s Sustainable Development Goals underlie our 
planning processes, and achieving these goals is built into 
both our academic and extracurricular programmes. In 
particular, we are helping to reduce inequality by providing 
access to quality education.

MBA GO AND MBA BUSINES S CLAS S

We are also reviewing the current MBA offering which is 
taught in collaboration with Middlesex University. There is a 
demand for more flexible MBA studies consisting of blen-
ded learning and we will be introducing new programmes 
in the coming academic year. The target group is still the 
Danish market and strategies are being developed to target 
Niels Brock alumni. 

ACTIVITIES IN ASIA

Our teaching activities in Asia moved to online teaching al-
ready in late February. This semester we have successfully 
delivered and assessed courses using both synchronous 
and asynchronous interactions with students.

We have gained invaluable experience from the move to on-
line teaching which will strongly inform our strategies in the 
following year. Copenhagen Business College is constantly 
adapting to changing advice as it emerges during this pan-
demic. As social distancing will most likely be required in 
the following semester, we will continue the online teaching 
for our international partners. The COVID-19 pandemic and 
the ensuing focus on staying safe by staying apart opens 
the door to new opportunities in terms of online teaching 
– be it short-term courses, to semester long courses tailor-
made to an international audience. We continue to explore 
the opportunities within the market place. 

Niels Brock International  
Copenhagen Business College



WORLD CLAS S EDUCATION 

Annual increase in student satisfaction and  
achievement.

Marks
10% of graduates will achieve a programme average 
of 70% or higher.

Graduation rate 90%.

Student satisfaction
95% agree that the program met their expectations. 
90% of graduates would recommend programme to 
friends and family members.

Formative feedback
90% of students agree that assessment feedback
is useful to aid future learning.

85% of students agree that the quantity and timing 
of assessment feedback is satisfactory. 

Marks
American BSc:
B- after each semester DMU programmes: 
5% of graduates will achieve a programme average 
of 70% or higher.

Graduation rate 85% graduation rate.

Student satisfaction
85% agree that the programme met their 
expectations.
80% of graduates would recommend programme 
to friends and family members.

Formative feedback
75% of students agree that assessment feedback  
is useful to aid future learning.

70% of students agree that the quantity and timing  
of assessment feedback is satisfactory. 

Pre-arrival information material should provide more 
input on what is expected of students at NBCBC.

Fostering independent learning by using deductive 
approach with sub-deadlines to enhance academic 
writing.

Enhance differentiated learning - sharing best practice. 

Provide all students and lecturers with dates of  
compulsory workshops at beginning of semester.

Formative feedback. 

Initiate midterm feedback.  

Standardization of resources and materials across  
all programs.

Strengthening digitalization and innovation.

Review surveys concerning student satisfaction to 
capture essential data.

PROVIDING AT TRACTIVE EDUCATION

Annual increase in student numbers and  
class diversity.

Intake
450 students.

Retention
90% continue their study from year to year.

Diversity
Truly diversified and international cohorts; no single 
nationality will represent more than 50% per class.

UN Global Goals
Providing quality education and forming active part in 
reducing inequality Number of graduates returning to 
industry in home country to increase local knowledge 
base.

The majority of Female students that return to home 
country state that programme has empowered them 
in terms of becoming financially independent.

Diversity
No single nationality will represent more than 2/3 per 
class.

Intake 
January 2021: 110 students
September 2021: 205 students

Retention
80% continue their study from year to year.

UN Global Goals
Specific workshops are developed to reduce inequality 
in education, partnering with local organisations and 
abroad. 

Enhance understanding of student profiles.

Internal social platform for students upon arrival.

Job fairs.

Review admissions criteria.

Alumni ambassador.

Our marketing material, web page and social media 
should reflect a standard statement about being ‘an 
inclusive and non-discriminatory campus’ reflecting a 
unique and welcoming environment. 

Faculty to run workshops on their specialisations.

Transfer the learning experience of the American 
BSc alumni relations to the DMU alumni in order to 
keep a track record as well as identify where and how 
our alumni contribute to the Danish, Asian or world 
economy. 

STRATEGIC KPI  2023

KPI 2020-2021

HOW TO REACH THE KPI’S

KPIs for Niels Brock International Copenhagen Business College

52   COPENHAGEN BUSINES S COLLEGE

SMART OPERATIONS

Transferring administrative procedures to  
It-based alternatives.

Effective organisation
All assignment correction/feedback is done using 
digital tools.

75% of student and instructor textbooks and 
resources are online.

Online webinars are available in all courses/
modules.

Effective organisation
70% of students and instructor textbooks and 
resources are online.

Online language proficiency and methodology 
support workshops are developed for all  
programmes.

Online webinars and support materials are 
developed for 50% of all courses.

Providing data analysis software – e.g. SPSS 
or NVivo.

Increase online content capacity building.

Guidelines/manuals for all digital tools. 

Identification of work hours and further analysis 
of how operations can be further digitalized. 

Ensure there is room for individualization in terms 
of approaches depending on subject matter and 
level of students. 

Workshops in how to teach online/create blended 
learning.

Workshops on how to incorporate critical thinking 
in feedback tools.

INVATIVE AND COMTEMPARY BUSINES S 
ORIENTEDE PROGRAMS

Annual increase in numbers of guest lectures, 
company visits. 

Partnerships
All programmes feature at least one guest lecture per 
class and one company visit per semester.

Case competitions to be held each semester in  
partnership with industry.

Employability 
70% of all graduates are employed in relevant occu-
pation or in further studies 12 months after graduation. 

The percentage of graduates of the NBCBC British 
programmes in relevant occupation three years after 
graduation is the same or higher as those who have 
graduated in the UK in the same programme.

Partnerships
All programmes feature at least one guest lecture 
per class or one company visit per programme per 
semester.

Employability 
60% of all graduates are employed in relevant  
occupation or in further studies 12 months after 
graduation.

Case competition to be held in collaboration with 
industry.

Case competitions in collaboration with other Niels 
Brock departments.

Facilitate internships.

Workshops and courses on language and digital skills 
to enhance employability.

Co-organization of events with businesses. 

Monitor graduates more closely to determine where 
they go.

Alumni network.  

Strengthen relation to other higher learning sites in 
Denmark to create networking platform for students.

Nominate employability and industry officer. 

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 and collaboration
Faculty profiles are in compliance with DMU/
Middlesex requirements in terms of level of degree.

50% of faculty have Certificate in Higher Education 
or similar degree.

Applied research
In-house research is undertaken and published 
enhancing NBCBC profile.

All faculty participate in research, scholarly or 
creative activities as part of their engagement.

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

Applied research
In-house research is undertaken and published 
enhancing profile.

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

25% of faculty are engaged in taking certificate
in higher education. 

Transparency in work allocation. 

Measure and reward individually the merit with 
extra benefits on individual/group’s quality of work, 
accomplishments and efficiency.

Professional development opportunities clearly 
advertised. Study groups involved in professional 
development opportunities.  

Additional courses and workshops on blended 
learning and online learning. 

Clear overview of responsibilities and tasks of all 
in department.
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KPI’er for Niels Brock Executive/MBA
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Niels Brock Executive er en professionel udbyder 
af executive MBA.  

Deltagere og dimittender fra Niels Brock Executive 
anbefaler Niels Brock til andre. Minimum 50% af 
deltagerne på Niels Brocks MBA har fået uddannelsen 
anbefalet (måles blandt de studerende).

En gennemsnitlig NPS på 40.

En gennemsnitlig NPS på 30. 

Minimum 70% af de studerende tilmelder sig Niels 
Brock Executive alumni-netværk.

For at sikre en løbende udvikling af undervisningens 
kvalitet, implementeres et revideret evaluerings- og 
kvalitetsudviklingskoncept, som sikrer systematisk 
og struktureret anvendelse af evalueringsdata som 
understøtter NPS-målene.

Underviserne forventningsafstemmer mål og 
resultater med de studerende. 

De studerende tilbydes indledende kurser i ”metode
og videnskabsteori” og ”økonomi for ikke-
økonomer” samt workshops i akademisk, kritisk 
analyse.

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

Niels Brock Executive er en anerkendt professionel 
udbyder af MBA.

Niels Brock Executive er Danmarks største udbyder af 
executive MBA og tilbyder:

• MBA Business Class til ca. 300.000 kr
• MBA Go til ca. 99.000 kr

Niels Brock Executive er Danmarks 4. største udbyder 
af executive MBA og tilbyder:

• MBA Business Class til ca. 300.000 kr
• MBA Go til ca. 99.000 kr

Vi sikrer relevant kursusudbud af høj kvalitet gennem 
mere systematisk indsamling af viden om kursisters 
ønsker og anbefalinger.

Fokuseret, digital markedsføringsindsats.

Fleksibel tilrettelæggelse af MBA-uddannelsen og 
valgmulighed omkring forplejningsniveau etc. giver 
flere mulighed for at deltage.

STRATEGISK KPI  2023

ÅRS-KPI 2020-2021

SÅDAN NÅR VI  MÅLENE
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SMART INSTITUTIONSDRIFT

Det er ”convenient” at anvende Niels Brock 
Executive som kursusleverandør.

Niels Brock er en professionel kursusudbyder; 
alt i alt (tilmelding, hjemmeside, underviser, it
support, administration, ledelse, studievejledning). 
 
Målet er 8+ for alle ovenstående (målt på en skala 
fra 1-10). 
 
Alle forløb er konceptualiserede, digitaliserede  
og kvalitetssikrede. 

Niels Brock er en professionel kursusudbyder; 
alt i alt (tilmelding, hjemmeside, underviser, it
support, administration, ledelse, studievejledning). 
 
Målet er 6+ for alle ovenstående (målt på en 
skala fra 1-10).
 
Udvalgte forløb er konceptualiserede, 
digitaliserede og kvalitetssikrede. 

Hjemmeside, tilmeldingsmodul, marketing  
automation og betalingsmodel optimeres.

Nye funktioner, som giver lettere adgang til  
information/informationsmøder etc. implemen-
teres.  

Procedurer for effektiv udnyttelse af CRM 
udvikles og implementeres. CRM-system er i 
størst muligt omfang samkørt med kursistdata-
base med henblik på øget effektivitet af 
marketingautomation-aktivitet. 

Forbedret adgang for kursister til selvbetjenings-
ydelser/digitale hjælpemidler-info. 

Der implementeres et revideret evaluerings- 
og kvalitetsudviklingskoncept, som sikrer 
systematisk og struktureret anvendelse af 
evalueringsdata, som belyser kursisters og 
underviseres oplevelse af Niels Brock som 
kursusleverandør (hjemmeside, informations-
søgning, tilmelding, betaling, service etc.).

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

For at sikre uddannelsesprodukternes relevans for 
erhvervslivet, udvikler Niels Brock Executive et stærkt 
samarbejde med interessenter fra en bred vifte af 
virksomheder og organisationer. 

Niels Brock Executive alumni er grundlaget for et 
fagligt værdifuldt og mangfoldigt Advisory Board  for 
MBA-uddannelsen, og bidrager flere gange årligt 
med input om tendenser og forventninger til relevant 
udvikling af uddannelsen.

• Minimum tre møder årligt
• Minimum fem deltagere fra større og  

anerkendte virksomheder i Advisory Board

Niels Brock Executive alumni-netværk etableres i 
struktureret form, og der afholdes mindst et møde/ 
semester. Dagsordenen er kvalitetsorienteret og sikrer, 
at nye tendenser og behov indarbejdes i Niels Brock 
Executives MBA.

Minumum tre deltagere fra større og anerkendte 
virksomheder i Advisory Board.

Alumni-aktivitet bidrager til at vedligeholde  
virksomheders og enkeltpersoners interesse i 
og viden om Niels Brock Executives udbud.

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Niels Brock Executive er en attraktiv arbejdsplads for 
dygtige og udviklingsorienterede medarbejdere, der 
motiveres af udvikling, innovation og nytænkning.

Undervisernes motivation for og tilfredshed med 
at undervise på Niels Brocks kurser måles.

Målet er 8+ på en skala fra 1-10. 

Undervisernes motivation for og tilfredshed med at 
undervise på Niels Brocks kurser måles.

Målet er 7+ på en skala fra 1-10.

Tilbud om deltagelse i uddannelse /konferencer om 
digitale læringsprogrammer i regi af Niels Brock/ 
Learning Hub. 

Alle eksterne undervisere gennemfører et nyudviklet, 
ensartet og kvalitetssikret on boarding-program.



Niels Brock Kursusafdeling

Arbejdsmarkedsuddannelserne, i folkemunde kendt som 
AMU, rummer fantastiske kompetenceudviklingsmulig-
heder for den danske arbejdsstyrke. Det vil vi på Niels Brock 
gerne gøre lidt ekstra ud af. Niels Brocks Kursusafdeling 
vil derfor i de kommende år satse mærkbart på netop 
AMU-uddannelserne, som bliver omdrejningspunktet for 
Kursusafdelingens aktiviteter. 

Vi har sat os det ambitiøse mål at være Danmarks største 
og bedste AMU leverandør. Det sker ikke af sig selv, og 
vejen dertil vil være fyldt med udfordringer og forhindringer, 
for selve AMU-systemet er administrativt tungt, og lidet 
fleksibelt. Og hertil kommer at AMU, som uddannelsesbe-
greb, ikke har det bedste ry. Det vil vi aktivt gå i dialog med 
arbejdsmarkedets parter om at få lavet om, så vi i fælles-
skab kan få AMU til at være hovedvejen for voksne, der 
skal kompetenceudvikles. Ikke mindst HK vil være en vigtig 
medspiller for os i den henseende.

Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes inden for en bred 
vifte af merkantile fag så som ledelse, administration, regn-
skab og informationsteknologi. Uddannelserne er strukture-
ret, så kursister har mulighed for at tage enkeltmoduler eller 
hele pakker bestående af flere moduler inden for et givent 
emne. Nogle kurser udbydes online, og det forventes, at der 
kommer flere til, ligesom vi vil øge udbuddet af kurser, der 
kombinerer fremmøde og virtuel undervisning.

AMU-uddannelserne på Niels Brock gennemføres top-pro-
fessionelt, og alle kurser er altid understøttet via et digitalt 
læringsrum, hvor kursisterne møder et ensartet læringsde-
sign af høj kvalitet.

Vi vil være langt tydeligere i vores markedsføring og 
kommunikation til voksne i og uden for arbejdsmarkedet, 
så AMU-uddannelserne fremstår som attraktive efter- 
og videreuddannelsestilbud for både virksomheder, deres 
ansatte og voksne uden for arbejdsmarkedet.  
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Niels Brock er en professionel udbyder og leverandør 
af AMU-uddannelse og kurser af høj kvalitet.

Gennemsnitlig NPS (Net Promoter Score) på 40 på 
alle kurser. Deltagere som, ”…anbefaler Niels Brock 
som kursusleverandør…”

Målet er at indikatorerne gennemsnitligt er større  
end 9,1 (i evalueringssystemet ”Vis Kvalitet” på en 
skala fra 1-10).

Gennemsnitlig NPS på 30 på alle kurser og  
uddannelsesforløb. (NPS kan løbende følges via 
Vis Kvalitet).

Målet er at indikatorerne gennemsnitligt er større end 
8,2 (i evalueringssystemet ”Vis Kvalitet” på en skala 
fra 1-10).

Med henblik på kvalitet implementeres et  
professionelt onboarding-forløb for undervisere.

Fokus på kvalitet i undervisningen: 

• fornyet og løbende opmærksomhed på  
evalueringsresultater, og handleplaner for hvordan 
den enkelte underviser skal anvende dem i ud-
viklingen af undervisningspraksis, implementeres.

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

Med henblik på at øge antallet af kursister anvendes 
positive evalueringsresultater i markedsføringen, men 
det anerkendes og efterstræbes, at vigtigste markeds-
føring sker via mund til øre.

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

Niels Brock Kursusafdeling er kendt som en  
professionel udbyder af AMU-kurser til virksomheder, 
organisationer og individer.

Niels Brocks Kursusafdeling er den største udbyder 
af merkantile AMU-kurser, og kvalitetsmæssigt ligger 
Niels Brock i top.

AMU-kurser leveres som: 
• 100% fysisk fremmøde 
• 100% virtuelt 
• Blended 

Kursusafdelingen leverer få øvrige kurser fx  
bestyrelsesuddannelse – også i online format. 

Niels Brocks Kursusafdeling er den 3. største udbyder 
af merkantile AMU-kurser, og kvalitetsmæssigt ligger 
Niels Brock i top 3.

AMU-kurser leveres som: 
• 100% fysisk fremmøde 
• Blended 

Kursusafdelingen leverer ganske få øvrige kurser fx 
bestyrelsesuddannelse – også i online format. 

I samarbejde med Kommunikation og marketing gen-
nemføres effektiv markedsføring, der skaber synlighed 
om Niels Brock Kursusafdelings uddannelsesudbud 
og fungerer derved som en effektiv ”leadgenerator”. 

Kursusdirektøren er afgørende i forbindelse med 
udvælgelse af relevante kanaler og etablering af 
gensidigt forpligtende samarbejde med arbejdsmar-
kedets parter – dem, der har indflydelse på AMU-
uddannelserne.
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SMART INSTITUTIONSDRIFT 

Det er ”convenient” at anvende Niels Brock   
som kursusleverandør.

Sikre automatisk Moodle templates til alle  
oprettede hold, hvor indhold øjeblikkeligt er 
tilgængeligt for kursisten.

Inden kursusstart får kursist brugernavn og kode, 
så materiale er tilgængeligt inden kursusstart.

Sikre udarbejdelse af Moodle templates til alle  
oprettede hold, så indhold øjeblikkeligt er 
tilgængeligt for kursisten. 80% af alle kursusforløb 
er konceptualiserede og digitaliserede.

Udarbejde plan for at kursist får brugernavn og 
kode inden kursusstart.

I samarbejde med Learning Hub udarbejdes 
templates og lærere instrueres i anvendelse heraf.

Der implementeres et revideret evaluerings- og  
kvalitetsudviklingskoncept, som sikrer systematisk  
og struktureret anvendelse af evalueringsdata, så 
materiale og undervisningsform vedvarende  
fremstår professionelt og aktuelt. 

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER 

Niels Brock Kursusafdeling har tilfredse og loyale 
kursister, da alle forløb er relevante og up-to-date. 

Niels Brock er kendt som en attraktiv samarbejds-
partner blandt arbejdsgivere og organisationer  
(antal kursister og NPS).

Målet er en gennemsnitlig NPS (Net Promotor Score) 
på 40. Virksomheder/organisationer/rekvirent som, ”…
anbefaler Niels Brock, som kursusleverandør …..”).

Målet er, at indikatorerne gennemsnitligt er større end 
9,1  (i evalueringssystemet ”Vis Kvalitet” på en skala 
fra 1-10).

Gennemsnitlig NPS på 30 på alle kurser og uddannel-
sesforløb (NPS kan løbende følges via Vis Kvalitet).

Målet er, at indikatorerne gennemsnitligt er større end 
8,2  (i evalueringssystemet ”Vis Kvalitet” på en skala 
fra 1-10).

Via implementering af onboarding-forløb for  
lærere fokuseres på betydningen af: 

• At alle ansatte på Niels Brock Kursusafdeling er 
udtalt servicemindede og salgsorienterede. I alle 
led tages der ansvar for samarbejdsprocessen 
med virksomheder, institutioner og kursister

• At underviserne i højere grad er bevidste om 
bruger deres rolle aktivt i.f.t. mersalg 

• At der altid leveres til tiden og i den ønskede – eller 
lidt bedre – kvalitet

• Materiale er altid opdateret og leveres virtuelt

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Niels Brock Kursusafdeling er en attraktiv  
samarbejdspartner for dygtige og udviklingsoriente-
rede undervisere, konsulenter og medarbejdere.

Niels Brock Kursusafdeling er et attraktivt arbejdssted, 
for engagerede, servicemindede og professionelle og 
dygtige undervisere, konsulenter og medarbejdere.

Såvel interne som eksterne underviseres motivation 
for og tilfredshed med at undervise på Niels Brocks 
kurser > 8 målet på en skala fra 1-10.

Såvel interne som eksterne underviseres motivation 
for og tilfredshed med at undervise på Niels Brocks 
kurser > 7 målet på en skala fra 1-10.

Undervisningsforløb konceptualiseres og digitaliseres 
med henblik på at sikre undervisernes leverance – at 
den er velforberedt og tilnærmelsesvist ensartet.

Alle undervisere gennemfører onboarding-program  
og Niels Brocks digitale kompetenceprogram level 1.
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Fællesadministrationen

Fællesadministrationen er Niels Brocks supportfunktioner, 
som har det til fælles, at deres hovedopgave er at støtte op 
om Niels Brocks kerneaktivitet: undervisning. 

På alle områder af fællesadministrationen vil der fortsat 
være fokus på robotteknologi. Niels Brock har tre medarbej-
dere, der er certificeret til at arbejde med Plue Prisme robot-
ter og UiPath robotter. Disse medarbejdere er spydspidsen 
på det digitaliseringsarbejde, som Niels Brock har iværksat. 
I det kommende år vil alle processer, der tidligere var koblet 
op på det administrative system EASY, ændres til det nye 
system Ludus. 

Fakta- og databaseret ledelse forudsætter adgang til  
fakta og data. Der arbejdes derfor blandt andet med auto-
matisering af datahentning og strukturering af statistikker 
mm., ligesom der fokuseres på at tilvejebringe valid ledel-
sesinformation hurtigere.

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. Derudover vil afdelingen arbejde på at gøre it til en 
løftestang i skolens udvikling.

En af de knappe ressourcer på Niels Brock er lokaler.  
Der arbejdes derfor kontinuerligt med at optimere lokale-
udnyttelsen. Der er dels fokus på, at så mange m2 som 
muligt anvendes til undervisning, og så få som muligt til 
kontorer og lignende. Der arbejdes derudover med at gøre 
indretningen og møbleringen optimal i forhold til behovene.
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Tingene fungerer på Niels Brock
Høj standard · Professionalisme · Kompetent medspiller til uddannelserne.

95% af Niels Brocks medarbejdere vurderer i en evaluering, at elevcen-
teret/administrationen er servicemindede, professionelle og støtter dem i 
hverdagen.

Tilfredsheden i virksomhedstilfredshedsmålingen på spørgsmålene 
”Virksomheden har den nødvendige information om eleven/eleverne i 
skoleperioderne” og ”Virksomheden ved, hvem der kan kontaktes på skolen 
om forhold, der vedrører eleven/eleverne i praktik” er minimum 8,5.

Interne statistikker mm. opdateres automatisk, og er tilgængelige for 
ledelsen.

85% af Niels Brocks medarbejdere vurderer i en evaluering, at elevcenteret/
administrationen er servicemindede, professionelle og støtter dem i hverda-
gen (indsættes som et spørgsmål i MiniETU og MiniMTU i Q2 2021).

Tilfredsheden i virksomhedstilfredshedsmålingen på spørgsmålene  
”Virksomheden har den nødvendige information om eleven/eleverne i  
skoleperioderne” og ”Virksomheden ved, hvem der kan kontaktes på skolen 
om forhold, der vedrører eleven/eleverne i praktik” er minimum 7,5.

Standardbehovet for interne statistikker er defineret og alle datatræk 
leveres, jf. det aftalte årshjul.

Styrke samarbejdet på tværs af afdelingerne. Dele de gode historier med 
hinanden og med omverdenen.  

Alt materiale, på såvel hjemmeside som MitNielsBrock, er tilgængeligt på 
engelsk – hvor det er nødvendigt.  

Opbygning og udbygning af FAQ på hjemmesiden. 

Skriftligt materiale kvalitetssikres med henblik på at fremstå fejlfrit. 
Udpræget grad brug af skabeloner. Oplyse afdeling og navn i ”venlig hilsen”. 

Lægge flere relevante informationer på MitNielsBrock til både studerende, 
elever og lærere. 

Back up på alle funktioner, så ingen oplever ”udfald” ved fratrædelser/ 
nyansættelser. Ingen skal ”stå alene” ved nye projekter 
og nye arbejdsgange.  
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62    STUDIEADMINISTRATIONEN

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Videndeling og samarbejde · Selvdreven udvikling · Ordentlighed.

Kun grønne evalueringer i trivselsmåling blandt medarbejderne.

Alle administrative medarbejdere har kompetencer i MitNielsBrock svarende 
til administrativt niveau 1, og 40% har kompetencer svarende til administra-
tivt niveau 2.

Alle medarbejdere i kundecenteret og i studieadministrationen på Det inter-
nationale Gymnasium kan kommunikere med elever/kursister på mundtligt 
engelsk svarende til gymnasialt B-niveau - på International Afdeling sva-
rende til C1 (svarende til EILTS 7,0) såvel skriftligt, som mundtligt.

Alle medarbejdere kan skrive korrekt dansk uden stave- og grammatikfejl.   
I test må der max. være 3% fejl. 

Alle medarbejdere har senest et år efter ansættelse kompetencer i brug af 
Officepakken svarende til:
- Excel videregående eller superbruger afhængig af stillingsprofil
- Word videregående
-  Outlook videregående
- PowerPoint grundlæggende eller videregående afhængig af stillingsprofil

Alle studiesekretærer behersker Ludus på ekspertniveau. 

Kun grønne evalueringer i trivselsmåling blandt medarbejderne.

Alle administrative medarbejdere har kompetencer i MitNielsBrock svarende 
til administrativt niveau 1 og 20% har kompetencer svarende til administra-
tivt niveau 2.

Alle medarbejdere i administrationerne kan mundtligt kommunikere på en-
gelsk svarende til gymnasialt C-niveau - på International afdeling svarende til 
B2-niveau (svarende til EILTS 6,5) såvel skriftligt som mundtligt. 

Alle medarbejdere kan skrive korrekt dansk uden stave- og grammatikfejl. I 
test må der max. være 6% fejl. 

Alle medarbejdere har senest et år efter ansættelse kompetencer i brug af 
Officepakken svarende til:
- Excel grundlæggende eller videregående afhængig af stillingsprofil
- Word grundlæggende eller videregående afhængig af stillingsprofil
- Outlook grundlæggende plus brug af skabeloner
- PowerPoint grundlæggende 

Alle studiesekretærer behersker Ludus på avanceret brugerniveau.

Målrettet og effektiv efteruddannelse, så alle administrative medarbejdere 
føler sig rigtig godt klædt på til opgaverne. Vurderingen heraf understøttes af 
kompetenceafklaring. 

Som samlet organisation skal vi alle være bedre til at fejre de små (og store) 
succeser, så positivitet fylder mere i dagligdagen.

I dagligdagen og naturligvis gennem MUS og 1:1 samtaler optimeres mulig-
hederne for at skabe høj trivsel og glæde ved arbejdsopgaverne.

Ved nyansættelser skal ansøgere ved 2. samtale gennemgå en kompeten-
cetest.

I samarbejde med HR og direktionen videreudvikles ”Velkommen til Niels 
Brock” til nye medarbejdere, så de hurtigere får etableret viden, indsigt og 
tryghed. 

SMART INSTITUTIONSDRIFT

Ressourcebevidst · Løser opgaverne ”smart”
 · Ensartethed · Digitalisering og automatisering.

Selvbetjening og automatisering er indført alle steder, hvor det er muligt 
og giver mening. Måles ved, at RPA-team gennemgår alle administrative 
processer i samarbejde med administrationerne.

Den i 2020 udarbejdede service level agreement overholdes med 98%.

Alle back-office-funktioner er centraliseret for så vidt angår tværgående 
opgaver. 

Der må max. være 20 sekunders ventetid til omstillingen for eksterne.

Alle mails besvares inden for 24 timer – måles ved brug af ”Mystery  
shopper”, der henvender sig via funktionspostkasserne min. 30 gange årligt.

Alle administrative processer på alle onlineuddannelser og onlinekurser, der 
kan automatiseres skal automatiseres (2020/2021). Det gælder EUD Online, 
Lederakademiet, AMU Online, GSK Online og andre onlinekurser.

Andre egnede processer til automatisering er automatiseret – målet er 50 
processer. 

Alle væsentlige processer skal være beskrevet i Ydelseskataloget (Service 
Level Agreement (SLA)) med hensyn til leverancer til henholdsvis elever, 
lærere og ledere. Derudover opdateres eksisterende processer i forhold til 
Ludus.

Mindst yderligere én opgave er centraliseret i back-office.

Der må max. være 35 sekunders ventetid for eksterne til omstillingen. 

I efteråret 2021 vil administrationen være effektiviseret med 25% i forhold til 
2017 – målt i forhold til antal årselever.

Alle mails besvares inden for 36 timer – måles ved brug af ”Mystery shop-
per”, der henvender sig via funktionspostkasserne min. 30 gange årligt.

Alle opgaver gennemgås og indmeldes til RPA-teamet, hvis de vurderes  
egnet til automatisering. Alle processer gennemgås, evalueres og evt. 
tilrettes i forbindelse med overgangen til Ludus og det nye tilmeldings-
system. Alle processer er beskrevet.  

Alle processer – bestillinger i forbindelse med eksamen, optaget, SPS og SU 
– gennemgås og effektiviseres fra et brugerperspektiv, og processer, der er 
mulige at digitalisere, bliver digitaliseret.  

SLA skal udbygges og være tilgængelig for alle ansatte på MitNielsBrock. 

Fælles arkiveringsstruktur ”strammes op”. 

Arbejdsgruppe nedsættes (majoriteten udgøres af pædagogiske ledere)  
for at udarbejde liste over processer/bestillinger etc., der på nuværende 
tidspunkt ikke er kundevenlige – og gruppen kommer med forslag til,  
hvordan de kan blive det.
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

It understøtter og faciliterer uddannelse og  
administration, så organisationen konstant bevæger 
sig i en mere digital retning.

90% udtrykker tilfredshed med det trådløse net i 
henholdsvis mini-ETU og MTU.

Minimum 96% af tidsfristerne i SLA overholdes.

Med øget digitaliseringsfokus måles også hastighed/ 
svartider – måles i ETU/MTU tilfredshed 90%.

Alle undervisningslokaler fremstår altid klar til  
anvendelse it-mæssigt (vurdering 100% i MTU).

87% udtrykker tilfredshed med det trådløse net i 
henholdsvis mini-ETU og MTU.

Minimum 93% af tidsfristerne i SLA overholdes.

Med øget digitaliseringsfokus udarbejdes mål for 
hastighed/svartider til brug for ETU/MTU i 2020 og i 
2021.

Alle undervisningslokaler efterses og bringes i orden 
for så vidt angår anvendelse af it– hvert kvartal. 

Professionel og ensartet behandling af afdelingens 
interessenter. Vi er proaktive på support.

Vi sikrer, at det bagvedliggende it-miljø er drifts-  
sikkert, 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 99,8% målt over en tolv måneders periode.

Der er single sign-on mellem alle væsentlige  
systemer.

Der er på intet tidspunkt flaskehals på Niels Brocks 
internetforbindelse. 

Skolens brugervendte it-systemer har en oppetid i på 
minimum 99,6% målt over en tolv måneders periode. 

Single sign-on er etableret mellem alle væsentlige 
systemer for lærere og elever. 

It vurderes som convenient blandt medarbejdere, 
lærere og administrative – det letter arbejdsgange 
og giver bedre muligheder – vurderes i fokusgruppe-
interview.

It og digitalisering er en løftestang for kvalitetsmæssig 
udvikling og gennemførelse af alle procedurer på Niels 
Brock. It skal således skubbe udviklingen sammen 
med Learning Hub. 

Skolens brugervendte systemer holdes konstant 
up to date med hensyn til såvel hardware som soft-
ware.

Deltagelse i konference om morgendagens software, 
så vi er på forkant/følger med.
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SMART INSTITUTIONSDRIFT

Niels Brock løser opgaverne smart, så ressourcerne 
udnyttes bedst muligt.

Alle servere ligger i MS Azure og serverrummet 
på JTP er lukket ned.

Print/kopi er reduceret med 70% i forhold til 2016-
niveau.

Alle de af afdelingens processer, der er egnede til 
automatisering, er automatiseret.

Tilfredshed med supporten vurderes til 4,5 på en 
skala fra 1-5 på to parametre: supporten er udført 
rettidigt, og supporten er udført med høj kvalitet.

Alle relevante elevvendte systemer findes på både 
dansk og engelsk. 

Strømforbrug fra serverrum reduceres med 40% 
i forhold til 2015-2016-niveau. 

Print/kopi reduceres med 60% i forhold til 2016- 
niveau- måles på institutionsniveau.

4/5 af de af afdelingens processer, der er egnede 
til automatisering, er automatiserede.

Tilfredshed med supporten vurderes til 3,5 på en 
skala fra 1-5 på to parametre: supporten er udført 
rettidigt, og supporten er udført med høj kvalitet.

TopDesk sættes op til automatisk at udsende 
spørgsmål om tilfredshed med support.

Plan for migrering af servere til MS Azure lægges 
og godkendes. En server (eller et system med flere 
servere) migreres.

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.

It og digitalisering er en løftestang for kvalitets-
mæssig udvikling og gennemførelse af alle 
procedurer på Niels Brock. It skal således skubbe 
udviklingen sammen med Learning Hub.

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

Erhvervslivet oplever, at Niels Brock udviser  
professionalisme i forbindelse med adgang til  
it-systemer.

95% af skolens eksterne samarbejdspartnere vur-
derer, at det er convenient at anvende Niels Brocks 
systemer. 

Eksterne, der kommer på gæstevisit, vurderer Niels 
Brocks it set-up som professionelt og nemt at tilgå. 
Vurderes til 4,5 på en skala fra 1-5 (der udleveres et 
evalueringsskema efter besøg).

Der er etableret adgang for alle relevante eksterne 
partnere, så de kan følge relevante elever i Niels 
Brock-systemer.

Nyt tilmeldingssystem er taget i brug.

Eksterne, der kommer på gæstevisit, vurderer Niels 
Brocks it set-up som professionelt og nemt at tilgå. 
Vurderes til 3,5 på en skala fra 1-5 (der udleveres et 
evalueringsskema efter besøg)

Vi arbejder målrettet sammen med Learning Hub  
på at stille relevante dele af MitNielsBrock til rådighed 
for erhvervslivet.

Lokaler gennemgås regelmæssigt og smarte 
løsninger til opkobling indtænkes.
 

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV 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 brug og 
support af Office365. 

Backoffice medarbejdere har gennemført certificering 
i serverdrift i MS Azure.

Alle medarbejdere kan kommunikere engelsk skriftligt 
og mundtligt svarende til B-niveau.

Alle medarbejdere har senest et år efter ansættelse 
kompetencer i brug af Officepakken svarende til: 
- Excel videregående eller superbruger 
- Word videregående
- Outlook videregående
- Powerpoint – videregående
- Power BI – avanceret bruger

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

1/3 medarbejdere har gennemført relevante certifi-
ceringer og/eller efteruddannelse inden for brug og 
support af Office365.

Alle medarbejdere kan kommunikere engelsk skriftligt 
og mundtligt svarende til C-niveau.

Alle medarbejdere har senest et år efter ansættelse 
kompetencer i brug af Officepakken svarende til: 
- Excel grundlæggende eller videregående 
- Word grundlæggende
- Outlook grundlæggende
- Powerpoint - grundlæggende
- Power BI - grundlæggende

Vi sikrer, at medarbejderne har tid til de projekter, 
der sættes i gang.

Vi prioriterer certificering og/eller efteruddannelse 
af medarbejderne.

Efteruddannelse hvor screening viser kompetence-
behov i forhold til stillingsprofil.
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SIKKERHED, SUNDHED, ÆSTETIK  
OG INDRETNING

Sikkerhed 
Alle medarbejdere gennemgår beredskabsplaner 
årligt, minimum to gange årligt gennemføres øvelser 
for både medarbejdere og elever - både brand og 
væbnet indtrængen. 

Alle nutidens gældende standarder for bygnings-  
sikkerhed overholdes.  

Sundhed 
Niels Brock lever op til alle sundhedsstyrelsens  
anbefalinger vedr. hygiejne og afstand.

Alle rengøringsartikler og kontorartikler er mærket 
klimavenlige. 

Æstetik og indretning  
Minimum 90% af elever og ansatte er tilfredse med 
det fysiske arbejdsmiljø. 

Den indførte standard på undervisnings- og kontor-
møbler overholdes, og 90% af skolens møblement 
lever op til dette.  

Sikkerhed
Alle medarbejdere gennemgår beredskabsplaner 
årligt, minimum to gange årligt gennemføres øvelser 
for både medarbejdere og elever - både brand og 
væbnet indtrængen. 

Alle bygninger gennemgås årligt for at sikre, at alle 
sikkerhedskrav overholdes.  

Sundhed 
Niels Brock lever op til alle sundhedsstyrelsens anbe-
falinger vedr. hygiejne og tænker indretning, således at 
øget fleksibilitet muliggøres. Alle rengøringsartikler er 
mærket klimavenlige. 

Æstetik og indretning  
Minimum 90% af eleverne er tilfredse med det fysiske 
arbejdsmiljø. 

50% af alle elevadministrations-medarbejdere og 
rejselærere, arbejdsmiljørepræsentanter og 100% af 
skolebetjente har gennemført førstehjælpskursus. 

Den indførte standard på undervisningsmøbler  
overholdes, og nyanskaffelser lever op til dette.

I starten af skoleåret 20/21 gennemfører alle 
skolebetjente førstehjælpskursus. 

Brandøvelser gennemføres to gange årligt på alle 
afdelinger. 

Borde 65x130 eller borde 60x120 og én type stole 
i klasselokaler. 

SERVICE I  VERDENSKLAS SE

Ordentlighed · Ensartethed · Professionalisme.

Ejendomsservice:
95% af medarbejderne siger (i MTU’en), at skolebe-
tjentene er hjælpsomme og servicemindede og sikrer, 
at bygningerne fremstår pæne og ryddelige – inde, 
som ude.  

Minimum 97% af tidsfristerne i SLA overholdes. 

Rengøring
95% af medarbejderne siger, at rengøringen er 
tilfredsstillende. 

Servicemæglerne vurderer rengøring, orden og 
vedligeholdelse på skolen til minimum 5 på en skala 
fra 1 til 6. 

Ejendomsservice:
85% af medarbejderne siger (i MiniMTU’en), at 
skolebetjentene er hjælpsomme og servicemindede 
og sikrer, at bygningerne fremstår pæne og ryddelige 
– inde, som ude.  

Minimum 94% af tidsfristerne i SLA overholdes. 

Rengøring
Servicemæglerne vurderer rengøring, orden og 
vedligeholdelse på skolen til minimum 4,5 på en 
skala fra 1 til 6. 

Topdesk er styrende for arbejdet, og tidsfrister 
overholdes. 

Skolebetjentene prioriterer oprydning og indgår i 
dialog med rektorer om nødvendigt omkring elevernes 
ansvar.  

Fortsætte arbejdet med at rydde lagre, så lageret i 
Ballerup kan opsiges senest 2023. 

Følge op på alle henvendelser vedr. rengøring og sikre, 
at det bliver udbedret hurtigst muligt. Giver altid den 
klagende svar inden for 24 timer omkring, hvad der er 
sket med henvendelsen.
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66    BYGNINGER OG EJENDOMS SERVICE

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Høj standard · Videndeling· Selvdreven udvikling.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne. 

80% af medarbejdere i bygningsområdet er 
kompetente i anvendelse af relevante digitale  
værktøjer. 

80% af medarbejderne i bygningsområdet er 
faglærte. 

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne. 

I takt med øget digitalisering skal minimum to 
medarbejdere kompetenceudvikles inden for 
relevante områder, der sikrer højere og mere digital 
service i forbindelse med bygningsdrift. 

Ved nyansættelser tænkes faglærte som 1. prioritet.

Der skal fortsat tænkes på generationsskifte og i 
den forbindelse indtænkes aldersmæssig 
spredning og ansættelse af håndværkere.  

Efteruddannelse i brug af Helpdesk, waste-app 
og Outlook som det vurderes nødvendigt.  

Mere medarbejderinddragelse i forhold til arbejdet 
med at nå årets KPI’er – eksempelvis ved indførelse 
af månedlige ”På Vej” møder – hvor der netop 
fokuseres på arbejdet hermed.  

SMART INSTITUTIONSDRIFT 

Ressourcebevidst · Løser opgaverne ”smart”.

El-forbruget falder 15% pr. m2 fra 2016 til 2023. 

Fjernvarmeforbruget falder med 5% pr. m2 fra
gennemsnittet i 2016-2018 til 2020-2022. 

Al affald sorteres. 

Skolen er optimeret i forhold til undervisningslokaler 
således, at alle lokaler, der kan anvendes til undervisning, 
bliver anvendt til det. 

Der er indført et system, der overvåger lokalebelægning 
og som gør det synligt for brugerne. 

Alle skolens møbler på lagrer er registreret.  

Fjernlageret er rømmet og opsagt. 

El-forbruget falder 10% pr. m2 fra 2016 til 2021. 

Fjernvarmeforbruget falder med 2% pr. m2 fra 
gennemsnittet i 2016-2018 til 2018-2020. 

BIO-affald fra kantinerne sorteres på alle afdelinger. 

Skolen er optimeret i forhold til undervisningslokaler 
således, at alle lokaler, der kan anvendes til 
undervisning, bliver brugt til det. 

Oversigt over lokalebelægningen gøres tilgængelig 
for ledere og TAP’ere. 

Alle skolens møbler på nær– og fjernlageret er registeret 
og ubrugbart, out-datet inventar kasseres. 

Energiforbruget følges tæt, og der sker løbende 
forbedringer. Forslag til energibesparende 
foranstaltninger præsenteres for direktionen hvert halvår. 

Alle rengøringsartikler der anvendes, skal være mærket
klimavenlige.  

Indkøb af undervisningsmøbler skal følge den vedtagne 
standard.  

Statistik over lokalebelægningen gøres tilgængelig for 
ledere og TAP’ere.  

Der skal findes et system, der kan bruges til at lagerføre 
og styre møbler særligt på lagre.  
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KPI’er for Økonomi

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Høj standard · Videndeling · Selvdreven udvikling.

Kun grønne evalueringer i de kvartalsvise målinger 
blandt medarbejderne.

Alle medarbejdere har mundtlige og skriftlige  
engelsk-kundskaber svarende til minimum B-niveau.

Der er backup på alle funktioner, så ingen oplever 
”udfald” ved fratrædelser/nyansættelser.

Alle medarbejdere har senest et år efter ansættelse 
kompetencer i brug af Officepakken svarende til:
- Excel videregående eller superbruger afhængig  
   af stillingsprofil
- Word videregående
- Outlook grundlæggende
- Powerpoint grundlæggende eller superbruger  
   afhængig af stillingprofil

Økonomi- og analysemedarbejdere behersker  
Power BI på ekspertniveau.

Kun grønne evalueringer i den seneste kvartalsvise 
måling blandt medarbejderne.

Alle økonomimedarbejdere har mundtlige og skriftlige 
engelskkundskaber svarende til minimum C-niveau, 
og HR-chefen svarende til minimum B-niveau. 

Der er backup på alle funktioner, så ingen oplever 
”udfald” ved fratrædelser/nyansættelser. 

Alle medarbejdere har senest et år efter ansættelse 
kompetencer i brug af Officepakken svarende til: 
- Excel videregående niveau (ikke HR-chefen)
- Word grundlæggende – fokus på auto opdatering  
   via Excel (HR-chef udvidet)
- Outlook grundlæggende (HR-chef udvidet)
-  Powerpoint grundlæggende – fokus på auto  
   opdatering via Excel

Økonomi- og analysemedarbejdere behersker Power 
BI på ekspertniveau.

Procesbeskrivelser og dokumentation på alle væsent-
lige funktioner og regneark mm. 

Efteruddannelse, hvor screening viser kompetencebe-
hov i forhold til stillingsprofil, samt mulighed for intern 
og ekstern kompetenceudvikling.  

Effektivisering af arbejdsopgaver og løbende opfølg-
ning på medarbejdernes trivsel og arbejdsmængde. 

SMART INSTITUTIONSDRIFT

Ressourcebevidst · Løser opgaverne ”smart”.

Minimum 95% af de budgetansvarlige tilkendegiver, 
at de mener ledelsesinformationen er tilfredsstillende 
som styringsredskab. Der måles på:
-  Validitet
- Rettidig leverance til forberedelse 
- Tilgængelig økonomiinformation så det er nemt  
   for de budgetansvarlige
- Følelse af at økonomiafdelingen er eksperten

90% af ledere/chefer svarer, at de - inden de 
kontakter HR - har søgt svar på intranettet i FAQ mv. 
ved fakta spørgsmål. 

FAQ er omlagt til chatrobot.

Spændet mellem estimat og regnskab er minimeret 
og årets regnskabsresultat afviger maksimalt med 
0,25% af omsætningen i forhold til årsestimat Q3.

Årsregnskabet er færdigt og revideret inden 
udgangen af januar.

Minimum 85% af de budgetansvarlige tilkendegiver, 
at de mener, ledelsesinformationen er tilfredsstillende 
som styringsredskab. Der måles på:
- Validitet
- Rettidig leverance til forberedelse 
- Tilgængelig økonomiinformation så det er nemt  
   for de budgetansvarlige
-  Følelse af at økonomiafdelingen er eksperten

75% af ledere/chefer svarer, at de - inden de kontakter 
HR - har tjekket, om de kunne finde svar på intranettet 
ved fakta spørgsmål. Det skal være let at søge i FAQ, 
politikker m.m.  

Spændet mellem estimat og regnskab er minimeret 
og årets regnskabsresultat afviger maksimalt med 
0,4% af omsætningen i forhold til årsestimat Q3.

Estimater udarbejdes inden udgangen af et kvartal og 
årsregnskabet er klar til revidering ultimo januar.

Processerne vurderes med henblik på digitalisering.

FAQ’erne for HR på MitNielsBrock ajourføres løbende.

Der udarbejdes FAQ’er på mit Niels Brock for økonomi-
afdelingen, som ajourføres løbende samt tilgængelig 
beskrivelse af økonomimodelen.

Ledelsesinformationen videreudvikles løbende, og der 
sikres konsistens i tidstro tal og tilgængelighed. 

Løbende statistikker, hvor historiske sammenlignings-
data er relevant, struktureres og gøres tilgængelige 
centralt.

To gange årligt tilbydes de budgetansvarlige kursus/
workshop i brug af budget- og rapporteringsmodeller.

Der udarbejdes evalueringsskema, som de budget-
ansvarlige besvarer halvårligt.
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Et forår uden sidestykke har gjort, at vi fra den ene dag til 
den anden skulle sidde hjemmefra og arbejde sammen, 
kun forbundet digitalt. 

Her har vi oplevet, hvordan de digitale platforme har 
hjulpet os igennem tiden, hvor vi ikke kunne være 
sammen fysisk. Vi har være tvunget til at tænke ekstra 
kreativt for at gennemføre alle aktiviteter virtuelt. Nogle 
har for første gang undervist virtuelt, prøvet kræfter med 
både synkron og asynkron virtuel undervisning, andre fik 
deres første erfaring med online-møder. På hovedforlø-
bet gennemførte vi for første gang eksaminerne online, 
mange steder poppede virtuelle sociale arrangementer 
op - kreativiteten har i det hele taget været stor. 

En mindst lige så vigtig påmindelse har været, at det 
fysiske møde (stadig) kan noget helt særligt. Vi har alle 
savnet at ses fysisk på skolen, det gælder både elever 
og medarbejdere. Og der er opgaver og aktiviteter, der 
bedst afvikles, når man er i samme rum. Det er bestemt 
ikke et enten eller, men et både og. Også på Niels Brock.

En læring af nedlukningen af skolen er, at virtuelle un-
dervisnings- og arbejdsformer fungerer, og at vi nu skal 
finde den rigtige dosering, og også blive bedre til det. 
Alle sammen. Derfor opprioriterer vi skolens digitali-
seringsstrategi og fokuserer indsatsen. Derfor opstiller vi 
samlede strategiske målsætninger for digitalisering og 
kommunikation, som skal styrke den digitale udvikling 
fra første orientering om Niels Brock, over tilmelding, 
undervisning, eksaminer og bevisudskrivelse. Og alt det 
ind i mellem. 

Niels Brocks overordnede fokus er elevers, studerendes 
og kursisters digitale kunderejse. Derfor sætter vi i 
skoleåret fokus på den digitale infrastruktur og de digitale 
kompetencer. 

Konkret zoomer vi ind på de tre nedenstående  
indsatsområder: 

1. Onlinedidaktik og strømlinet digitalt infrastruktur der  
understøtter elevers læringsproces:
• Udvikling af onlinedidaktik – og udbredelse af denne
• Udvikling af onlinekurser af høj kvalitet
• Kvalitetssikring af Niels Brocks digitale læringsrum:
        - Fokus på indhold og struktur, der understøtter   
           elevernes læringsprocesser
        - Sikre ensartet design
        - Optimere brugeroplevelse og –venlighed

2. Digitalisering af institutionsdrift/processer ved hjælp af 
robotter og machinelearning:
• Øget anvendelse af RPA – Robotic Process  

Automation – i administrationen

3. Kunderejsen på hjemmesiden: 
• Optimering af kunderejsen på hjemmesiden og 

kommunikation med vores elever, studerende  
og kursister

De tre fokusområder bliver, i samarbejde med resten af 
organisationen, drevet af Learning Hub, RPA-teamet og 
Kommunikation og marketing. 

Digitalisering og kommunikation 

PÅ VEJ 2020-2023   NIELS BROCK



PR, BRANDING OG IDENTITET

Niels Brocks position som et stærkt  
brand fastholdes.

Niels Brock er alment kendt for sine gode  
uddannelser.

Der er overvejende positiv pressedækning  
af Niels Brocks aktiviteter. 
 
 
 
Brandposition fastholdes. 

Der er overvejende positiv pressedækning  
af Niels Brocks aktiviteter. 

Kommunikation og marketing understøtter med  
aktiviteter omkring fordelingsudvalg.

Niels Brocks visuelle udtryk er i bevægelse.  

Fotos, grafik og andre visuelle elementer  
opdateres og udvikles. 

Visuel identitet udbredes ved at gøre elementer mere 
fleksible. 

Niels Brock optræder i +40 positive indlæg,  
artikler mm. 
• 12 casehistorier heraf 6 i pressen 
• Min. ét indlæg i pressen hver anden måned  

vedr. selveje og elevregulering 

SoMe
Reach på Facebook øges med 20%.. 

Instagram profil får minimum 300 nye følgere.

LinkedIn-profil har gennemsnitligt 20 likes pr. opslag. 

Kommer der en dårlig sag – svarer vi igen med  
dobbelt antal gode historier.

Der produceres vedvarende gode elevcases.

Indlæg til debatten om blandt andet elevfordeling,  
taxameter etc.

ELEVMÅL 

Niels Brock fastholder sin position som landets største 
HHX udbyder.

Niels Brocks EUX-gymnasium er landets største EUX 
gymnasium. 

HHX gymnasiet: 4x12 spor
2-årige HHX: 3 spor
EUX: 12 spor 
 

Niels Brock fastholder sin position som landets største 
HHX udbyder.

Niels Brocks EUX-gymnasium nyder anerkendelse og 
tilslutning, der opfylder elevmålsambitionen om 9 spor.  

HHX gymnasiet: 4x12 spor
2-årige HHX:  3 spor
EUX: 9 spor

Hovedforløb:
-  Producerer mails og mailflows

 HHX
-  Åbent hus markedsføres og materialer til brug  
   ved åbent hus produceres 

EUX
-  Der arbejdes vedvarende på gode fortællinger  
   om EUX
-  Åbent hus markedsføres og materialer til brug ved  
   åbent hus produceres 
-  Muligheder ifbm. Skills undersøges i samarbejde  
   med uddannelsesledere
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IV OG KURSER

Størst på AMU.

Størst på GSK.

Lederakademiet er udbredt og et kendt produkt, der 
søges af lige så mange, som der søger akademiud-
dannelser i ledelse i København.

Executive MBA Business Class og MBA Go  
er tilsammen Danmarks største MBA udbyder.

Danmarks 3. største AMU-udbyder.

Danmarks 3. største GSK-udbyder.

Lederakademiet minimum 200 deltagere på  
betalende hold.
 
Minimum 15 deltagere på hver af bestyrelses- 
uddannelsens fire årlige optag.

Executive MBA Business Class minimum to hold  
september 2021.

MBA Go min. to hold september 2020,  
og minimum to hold januar 2021.

GSK/GSK online: 
Målrettet SEO indsats sikrer, at GSK er på side 1  
i googlesøgning 

AMU/AMU-online:
-  Der fokuseres kræfter i at sikre en attraktiv  
   fremstilling
-  Understøttende elementer til B2B udvikles.  
   Videoer, tryk etc.

KUNDEREJSEN PÅ HJEMMESIDEN 

Kunderejsen på Niels Brocks hjemmeside er 
gnidningsfri, intuitiv og inspirerende. 

Dashboards og nem adgang til data sikrer, at vi hurtigt 
kan tilpasse markedsføring efter behov. Etablering af  
dashboards og tilfredshed blandt de aktivitetsansvarlige.

Niels Bock nyder anerkendelse for sin professionelle og 
modige kommunikation på digitale kundevendte flader 
(målt via Bedst på Nettet).
 
Brugerne mødes af mange og fleksible kontaktmulighe-
der (min. 3: chat-bot, ring-tilbage inden for 1 time, mail).

Nielsbrock.dk fremstår som et gennemtænkt, opdateret 
og brugervenligt site (hjemmesiden nævnes ifbm.  
Bedst på Nettet).

Visuel og skriftlig fremstilling er gennemarbejdet og 
brugeroplevelsen er god. Det måler vi ved NPS på:  

+25 overordnet  
+10 ‘Let at finde oplysninger’ 
+20 ‘Let at tilmelde sig’;  
+40 ‘Lækker, moderne hjemmeside med 
(de for brugeren) ønskede faciliteter  
 
Koblingen mellem hjemmeside og tilmeldingsmodul 
fungerer gnidningsfrit - brugerne oplever ikke, at de er på 
to forskellige platforme.  

Der findes benchmark for organiske leads, som kommer 
via tilmeldingsmodulet. 

Åbningsrate på mails: gns. 20%+.  
 

Sitet gennemgår to årlige interne revisioner.
 
Der udvikles standarder for ensartethed. 
 
Der arbejdes på SEO og UX. 
 
Tæt dialog med uddannelsesområderne sikrer, at sitet 
afspejler Niels Brock ’as is’. 
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SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

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

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne. 

Teamets medarbejdere har opdateret viden om Blue-
Prism og UiPath – været på senest udbudte kursus.
 
Alle medarbejdere har senest et år efter ansættelse 
kompetencer i brug af Officepakken svarende til:
• Excel videregående 
• Word videregående
• Outlook grundlæggende
 
Ludus videregående.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

Alle medarbejdere er certificeret i såvel BluePrism 
(på niveau 2) og UiPath.

RPA-teamet bidrager til udvikling af et fag på Hoved-
forløb og/eller hos Kursusafdeling, så viden deles og 
kommercialiseres.

Alle medarbejdere har senest et år efter ansættelse 
kompetencer i brug af Officepakken svarende til:
• Excel grundlæggende 
• Word grundlæggende
• Outlook grundlæggende 

Grundlæggende viden/indsigt i LUDUS.

Certificering og/eller efteruddannelse af 
medarbejderne med fokus på brug BluePrism 
og UiPath.

Medvirker ved forskellige arrangementer i bred 
forstand – både internt og eksternt – hvor vores
viden har relevans. 

Der samarbejdes med den den øvrige institution. 
RPA-teamet bidrager til udvikling af fag på EUD, 
Hovedforløb og Kursusafdeling.

SMART INSTITUTIONSDRIFT

Niels Brock løser opgaverne smart, så ressourcerne 
udnyttes bedst muligt.

Alle administrative processer, der kan digitaliseres 
med brug af robotter, er digitaliseret. 

Assisterende robotter er et meget brugt redskab i 
fællesfunktionerne.

Der er opbygget viden om AI/Machine Learning, 
og der er idriftsat mindst en beslutningsstøtte 
”robot” på et relevant område.

Alle eksisterende RPA-baserede processer er  
tilpasset Ludus og det nye tilmeldingsmodul ved 
udgangen af 2020.

55 RPA-baserede processer i drift ved udgangen  
af 2020 og yderligere 15 ved sommerferien 2021.

Seks UiPath baserede processer i drift.

Der er opbygget viden om AI/Machine Learning 
og der er identificeret et område, hvor det kan 
benyttes på Niels Brock.

To assisterede robotter er i drift.

I samarbejde med Learning Hub afdækkes 
muligheder for RPA-understøttelse i den pædagogiske 
del af Niels Brock.

Alle administrative processer, der kan automatiseres, 
skal automatiseres (2020/2021). 

Vi afdækker til stadighed automatiseringsegnede 
processer. 

Vi udfordrer organisationen på processer og rutiner 
med henblik på effektivisering, ensretning og  
automatisering.

Vi oparbejder viden om AI/Machine Learning.

Vi er first-movers sammen med SDBF med henblik  
på assisterede robotter.
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Niels Brock har en digital infrastruktur, definerede processer og standarder, 
der supporterer kvalitetssikring af onlinedidaktik og feedback processer. 

Mål for Kompetenceprogram for undervisere
• Minimum 90% af nye undervisere mestrer niveau 1 efter første års 

ansættelse  (minimum for tilstedeværelsesundervisning)
• Minimum 80% af de undervisere, der har været ansat i to år, mestrer niveau 

2 (fokuserer på synkron og asynkron blended og online undervisning)
• Minimum 80% af de undervisere, der har været ansat på Niels Brock i 

over tre år, mestrer niveau 3 (fokuserer på synkron og asynkron blended 
og online undervisning)  

For 100% onlineundervisere
Alle onlineundervisere kan efter tre måneders ansættelse understøtte  
asynkron og synkron onlineundervisning (niveau 3).
 
Tilfredshed med Learning Hub
Underviserne vurderer, at Learning Hubs assistance har hjulpet dem til at 
blive mere digitale og trygge ved anvendelsen af it i undervisningen (75%).

Standardiserede forløb
Alle læringsforløb følger Niels Brocks standarder for struktur, design og til 
dels indhold i MitNielsBrock.

Mål for kompetenceprogram for undervisere
• Minimum 80% af nye undervisere mestrer niveau 1 efter første års 

ansættelse
• Minimum 70% af de undervisere, der har været ansat i to år, mestrer 

niveau 2
• Minimum 60% af de undervisere, der har været ansat på Niels Brock  

i over tre år, mestrer niveau 3  

Learning Hub udbyder, i samarbejde med afdelingerne minimum to digital-
pædagogiske “emnepakker” (fx effektive rette-strategier, synkron online 
undervisning, asynkron online undervisning).

Deleøkonomi 
Learning Hub udvikler online og blendede forløb af høj kvalitet efter veldefi-
nerede principper. Tester, effektmåler og tilpasser løbende. Det vil foregå ved 
udvikling af online læringsforløb og undervisningsmaterialer af høj kvalitet på 
100% online forløb til fri afbenyttelse for resten af Niels Brocks afdelinger.

Standardiserede forløb
Vi indfører ensartet struktur, design og til dels indhold i MitNielsBrock.

Alle grundforløbene på handelsgymnasierne er ensartede i forhold til  
struktur, design og til dels indhold.

Kompetenceudvikling
Vi justerer de tre kendte niveauer, så kompetenceprogrammet fokuserer 
endnu mere på synkron og asynkron online og blended undervisning, og 
hvordan teknikken kan støtte op om dette. Vi sætter ligeledes større fokus 
på Teams, da mange er blevet fortrolige med denne kanal. 

Den gode brugeroplevelse 
Vi arbejder på den gode brugeroplevelse for elever og undervisere, uanset 
hvilken digital ”rejse”, de er på hos Niels Brock (en høj kvalitetsopfattelse).  
Vi samarbejder med afdelingerne om minimum to digitale-pædagogiske 
“emnepakker” pr. afdeling.

Learning Hub udarbejder anbefalinger til, hvilke metoder og værktøjer der 
hensigtsmæssigt kan bruges til: 
• Kommunikation mellem underviser/elev – metoder samt svarfrister 
• Feedback – metoder samt tidsfrister 
• Løbende evaluering mellem underviser/elev (for online og blended kurser 

i første omgang)  
Principper for hvordan undervisere bruger data til opfølgning, samt hvordan 
faggrupper bruger data til løbende udvikling. Alle nye onlineundervisere får af 
Learning Hub en introduktion til online didaktik samt de digitale systemer, vi 
bruger, som en del af deres on-boarding program.
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SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Learning Hub er optaget af at undersøge, hvordan onlinedidaktik kan 
supportere og understøtte undervisningen i digitale læringsmiljøer. 

Som ansat på Learning Hub får man en helt unik mulighed for at arbejde 
med udvikling af 100% online forløb såvel som blendede forløb. Denne 
udvikling sker i tæt samarbejde med brugerne, for at være så praksisnær 
som muligt og for at støtte deres tilgang til det didaktiske produkt.

Der er mulighed for at arbejde med seneste teknologier indenfor 
undervisningsbranchen og stor mulighed for at eksperimentere. Derfor er 
nysgerrighed et nøgleord og en egenskab, der beskriver ånden i teamet.

Medarbejderne på Learning Hub oplever, at de har en afvekslende hverdag  
med høj grad af selvindflydelse. Måles i mini MTU’en gennemsnittet er  
minimum 4,5.
• Samarbejde med den lokale ledelse
• Indflydelse på dit eget arbejde
• Samarbejde med kolleger

Der bliver afholdt jævnlige 1:1 møder med nærmeste leder. 

Medarbejderne bliver involveret i det strategiske arbejde og har stor indfly-
delse på, hvilke projekter vi prioriterer i teamet. 

Medarbejderne deltager på relevante seminarer, kurser og konferencer for 
hele tiden at være opdateret på seneste trends og erfaringsudveksle med 
andre.  

SMART INSTITUTIONSDRIFT

Vi har fokus på videndeling og på at genbruge didaktisk design, som sikrer 
brugervenlighed for elever og sparer tid for underviserne.

Vi har få, men til gengæld velafprøvede modeller for, hvordan vi strukturerer 
vores læringsforløb, som vi hele tiden optimerer i samarbejde med under-
visere.

På minimum et gymnasium er alle grundforløb ensartet i forhold til struktur, 
design og til dels indhold. 

Vi søger at genbruge (herunder samme didaktik, struktur, navigation) for at 
sikre genkendelighed og brugervenlig for eleverne.  

Vi udvikler, i samarbejde med HHX, et grundforløb, der i forhold til struktur, 
design og til dels indhold, er ensartet opbygget. 

Deleøkonomi
Udvikling af online læringsforløb og undervisningsmaterialer af høj kvalitet 
på 100% online kurser og uddannelser til fri afbenyttelse for resten af Niels 
Brocks afdelinger. 

Kvalitet
Learning Hub evaluerer og udvikler, i samarbejde med de lokale afdelinger, 
Niels Brocks evalueringsprocesser relateret til undervisningskvalitet og 
elevtrivsel. Learning Hub bidrager med efterbehandling på elevtrivsels-
undersøgelserne (ETU og mini-ETU). Alle nye medarbejdere får tilbud om at 
blive ”onboardet” i MitNielsBrock og Office365 (særligt Teams) inden for den 
første måned af deres ansættelse. 

Superbrugere bruges i højere grad som samarbejdspartnere i udviklings-
projekter. 
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Historien om Niels Brock

Niels Brocks testamente af 19. februar 1796:

”Til Begyndelse og en velmeent Grundsten til en Gros-

serer Skoles Bygning eller at leie Værelser dertil, hvor en 

retskaffen Undervisning kunde læres for Grosserer og andre 

Reelhandels 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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