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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 
innovative unges, og knap så unges, personlige og 
faglige udvikling.

MIS SIONEN 

På Niels Brock forpligter vi os til, ambitiøst og ved-
holdende, at udvikle og udbyde relevante uddannel-
sestilbud, 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 inter-
nationale 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 og bæredygtig institutionsdrift 
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Som uddannelsesinstitution har Niels Brock gode 
muligheder for at påvirke den retning, vi ønsker at 
tage som samfund. Vi ønsker at være med-drivkraft 
for den grønne omstilling – inden for både bære-
dygtighed og FN’s verdensmål. Vi kommer til at arbej-
de med grøn omstilling i primært to spor: undervis-
ningsmæssigt og organisatorisk.

Fra næste skoleår sætter vi den grønne omstilling i 
centrum for vores gøren og laden. Vi skal alle arbejde 
for den grønne omstilling. Den skal være en integreret 
del af vores daglig- og skoledag. Det er alles fælles 
ansvar – på Niels Brock gør vi det, vi siger. Niels Brock 
er ikke blot for os, der handler, men også for os, der 
tager ansvar. 

VISIONEN, DER HOLDER

Niels Brocks vision er den samme, og vores mål er 
indarbejdet og giver mening. Det er til stadighed le-
delsens opgave at sikre, at alle medarbejdere konkret 
ved, hvad det betyder – mål, opgaver og forventninger 
dertil.  

UDEFRAKOMMENDE VILKÅR

Det er fortsat ikke klart, hvilken rolle Niels Brock får lov 
at spille i forhold til de nye fordelingsudvalg, ligesom 
vi har en stribe andre ubekendte, som vil få afgørende 
indflydelse på vores arbejde de kommende år. Æn-
dringerne, uanset hvad de medfører, må vi håndtere i 
fællesskab, som vi har gjort før. Vi forventer nye vilkår 
at drive Niels Brock på, og det vil naturligvis påvirke 
de overordnede rammer for os – i forhold til vores 
drift, måden, vi organiserer os på, og vores position i 
institutionslandskabet.

Den strategiske retning er de indsatser, vi iværksæt-
ter, uanset hvad, der måtte komme udefra.

FOKUSOMRÅDER FOR 2022 /2023

De strategiske fokusområder for skoleåret 
2022/2023, som vi skal lave lokale handleplaner for, 
lyder: 

GRØN OMSTILLING 

Niels Brock har et mål om at udbyde uddannelse i 
verdensklasse (Verdensmål 4). 

Det måske vigtigste afsæt, vi kan tage som uddan-
nelsesinstitution, er at uddanne i grøn omstilling og 
bæredygtighed, så det er naturligt integreret i hand-
linger og tanker, når elever, studerende og kursister 
har gået på Niels Brock. 

Undervisning i den grønne omstilling indebærer, at 
vi integrerer bæredygtighed og FN’s verdensmål i 
vores aktiviteter, kurser og læreplaner samt faciliterer 
dialog og debat om bæredygtighed for at opbygge 
elever, studerende og kursisters evner til at møde de 
udfordringer med bæredygtighed, der venter dem 
på fremtidens arbejdspladser. Der tales i dag om 
bæredygtighed som den 5. industrielle revolution: 
Hvis man ikke kan drive virksomhed uden at drive 
rovdrift på jordens ressourcer, så får man vanskeligt 
ved at overleve som virksomhed. Vi skal altså kunne 
imødekomme nutidens behov, uden at det går ud 
over fremtidens generationer og deres behov. Det er 
dét, der er vores rettesnor, og vi vil som skole gerne 
gå forrest. 

Den strategiske retning   
- skoleåret 2022/2023
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8    DEN STRATEGISKE RETNING

I 2030 skal CO2-aftrykket fra Niels Brocks skoler 
reduceres med 50 % set i forhold til 2016. Derudover 
arbejder Niels Brock med følgende mål frem mod 
2030:  

• Bedre affaldssortering: Sortering af affald betyder, 
at materialerne bruges igen og igen til at lave nye 
produkter. Når affaldet bliver blandet sammen, 
ryger det til forbrænding, og værdifulde materialer 
går op i røg. Affaldssorteringen skal være nem, 
overskuelig og fungere i hverdagen, og vi har alle 
et ansvar for, at det sker. (Verdensmål 12)

• Reducering af print og genbrug af brugte for-
brugsstoffer. Vi skal alle overveje, hvad vi printer, 
og hvordan vi printer. (Verdensmål 12) 

• Bæredygtig kantinedrift: Fokus på sund, gerne 
økologisk og bæredygtigt udbud i kantinerne. 
(Verdensmål 12) 

• Grønnere transport: Vi er i fuld sving med at udar-
bejde nye retningslinjer for tjeneste- og studie-
rejser, så nærmeste relevante rejsedestination og 
den mindst miljøbelastende transportform skal 
vælges. (Verdensmål 13) 

• Sundere studiested: Forbedring af elevernes 
og medarbejdernes sundhed – herunder ingen 
rygestart og bedre rammer for øget motion – 
også i skoletiden. Vi genbesøger indretningen af 
vores udefaciliteter og deltager i kampagner mv., 
der motiverer til samvær og fest uden alkohol 
(Verdensmål 3) 

Driften af vores skoler er også naturligt at fastholde et 
fokus på, som vi har gjort det igennem de seneste år 
med blandt andet LED-belysning, tænd-og-sluk-ure, 
vandbesparende toiletter og armaturer, svanemær-
kede rengøringsmidler, FSC-mærkede tryksager m.m. 
Det nedsatte bæredygtighedsudvalg, med repræsen-
tation af medarbejdere og elever, mødes kvartalsvist 
og sætter nye og ambitiøse mål herfor.

FEEDBACK

Feedback er nøglen til at styrke elevernes læring og 
dermed øge deres faglige udbytte. Vi har haft stort 
fokus på det i det forgangne skoleår; vi er blevet bedre 
– og vi skal blive endnu bedre. Vores seneste ETU 
viser, at vi på HHX i år har en generel fremgang i vores 
læringsmiljø, som b.la. inkluderer spørgsmålet vedr. 
feedback. Til udsagnet ”Jeg får tilbagemeldinger fra 
lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene” 
svarer 54 % af HHX-eleverne enten, at de er ”helt eni-
ge” eller ”delvist enige” – dvs. de forholder sig positivt. 
Sidste år lå samme spørgsmål på 46 % positiv tilslut-
ning. Tilsvarende er andelen af elever, som svarer 
enten ”delvist uenige” eller ”helt uenige” faldet fra 25 
% sidste skoleår til 19 % i år. På erhvervsuddannel-
serne har vi status quo, hvor 71 % af eleverne svarer 
”ofte” eller ”altid” på spørgsmålet ”Hvor ofte synes du, 
at lærerne er gode til at give tilbagemelding på din 
indsats?”, og 27 % svarer ”aldrig” eller ”sjældent”. Dog 
stadig en pæn fremgang ift. 2019, hvor den positive 
tilslutning var 50 % og negative 44 %. 

Vores mål på Niels Brock er, at den enkelte elev bliver 
så dygtig som overhovedet muligt. Derfor arbejder vi 
videre med den formative evaluering og feedback, der 
netop bygger bro mellem undervisning og elevens 
læring. Vi har fokus på, at de mål, eleven skal opnå, er 
både forståelige, realiserbare og motiverende. 

MENTAL SUNDHED

Vi skal som skole og arbejdsplads sørge for at skabe 
de bedste rammer for, at vores elever, kursister, stu-
derende og vi som medarbejdere har det godt. Mega-
Brock gør et stort, godt og vigtigt arbejde ift. fokus på 
elevtrivslen – og det skal vi understøtte.

8 % af de adspurgte HHX-elever svarer i ETU’en, at 
de er helt eller delvist uenige i, at de er glade for at gå 
i skole. Mange føler sig pressede af lektier, afleve-
ringer og karakterræset. I forhold til koordineringen 
mellem opgaveafleveringer svarer 47 %, at de føler 
sig pressede. 

Vi kan som skole have positiv indflydelse på vores 
elevers mentale sundhed, og vi skal sørge for at 
sætte de bedste rammer ved at dygtiggøre os inden 
for dette felt – det gælder både over for eleverne og 
over for hinanden. 

DIGITALISERING – IMPLICIT

Underliggende må og skal der fortsat være fokus på 
at sikre, at vi bevæger os i fremtidens retning, når 
det gælder brugen af teknologi. Vi vil fortsat insistere 
på at være i førerfeltet, når det gælder digitalisering, 
som er et grundvilkår for, at vi kan undervise i mor-
gendagens behov og understøtte administrationen i 
at arbejde smartest muligt. Digitalisering er altså im-
plicit – også når vi i år fokuserer på de tre strategiske 
indsatsområder: Grøn omstilling, feedback og mental 
sundhed.

God arbejdslyst med de lokale handlingsplaner for 
2022/2023. 

Anya Eskildsen
Adm. direktør
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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.





De fem På Vej-mål

Niels Brocks vision realiseres gennem vores fem 
overordnede 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 afde-
lingernes 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 virksom-
hederne ind i uddannelserne

4.  SPÆNDENDE , UDVIKLENDE OG AT TRAKTIV 

ARBEJDSPLADS

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

kolleger
• Stærke sociale relationer
• Kompetenceudvikling: Udfordres og understøttes 

medarbejderen i den nødvendige udvikling, så  
kompetencerne ikke bare vedligeholdes, men  
udvikles i takt med forandringsbehovet?

• Videndeling med kolleger: Er konteksten for 
stærke, tillidsfulde faglige relationer til stede? Og 
hvordan bidrager ledelse og medarbejder hertil?

• Inviteres der til, og involverer medarbejderne sig i 
strategiprocessen, de lokale planer og udviklings-
projekterne?

5.  SMART OG BÆREDYGTIG INSTITUTIONSDRIFT

• Brugen af innovative løsninger, der gør undervis-
ning og administration mere effektiv og udviklende

• Energiforbrug: Anerkendte normer og nøgletal med 
henblik på et stadigt ”grønnere” Niels Brock
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Det er vores ambition 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 feedbackpraksis

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 både fælles cen-
trale og lokale mål for elevtrivslen.

Hvert kvartal foretages en tilfredshedsmåling blandt 
eleverne. Spørgsmålene udvælges i samarbejde med 
skolens MegaBrock-råd.

Elevtrivsel dækker over faglig og individuel trivsel, 
social trivsel, læringsmiljø, pres og bekymringer samt 
mobning og krænkelser.

VIDEREUDDANNELSE OG PRAKTIK

Vi måler på:

HHX: Hvor mange elever er påbegyndt en videre-
gående uddannelse senest 14 måneder efter afsluttet 
HHX?

EUX: Hvor mange elever får elevplads eller på- 
begynder 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 forbedre sig. Synlig feedbackpraksis indebærer, at 
feedback er højt prioriteret og med en, for eleverne, 
kendt feedbackstruktur (eleven ved, hvad der kan 
forventes). Hvert kvartal måles på, hvorvidt eleverne 
oplever at få tilbagemelding på indsatsen i undervis-
ningen, så de ved, hvordan de kan forbedre sig.

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

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

• Der gennemføres systematisk kvalitative interviews 
med en repræsentativ elevgruppe for derved konti-
nuerligt at forbedre og forfine vores feedback

• Ved at synliggøre koblingen mellem den enkelte  
elevs præstationer og de eksplicit forklarede faglige 
læringsmål og vedvarende at fokusere på anerken-
dende, konstruktiv, specifik og rettidig feedback

• Via servicemindede administrative medarbejdere, 
der udgør en uundværlig støtte for elever og lærere

• Ved at skabe rum for, og understøtte, et aktivt elev-
demokrati og -miljø gennem lektiecafé, velfunge-
rende elevråd – herunder skolens MegaBrock-råd 
og Ung-direktør

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

1. Uddannelse i verdensklasse
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Det er vores mål, at Niels Brocks uddannelsesudbud 
er så attraktivt, at vi hvert år oplever stigende elev-
søgning.

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 samarbejder 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 invol-
vering

• 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 deri-
gennem styrker digitalt faciliterede læringsforløb

• Gennem aktivt prioriteret og understøttet  
elevdemokrati at skabe konteksten for gode  
studieår fagligt, menneskeligt og socialt

2. Attraktivt uddannelsesudbud

16    DE FEM PÅ VEJ MÅL
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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 virksom-

hedsproblematikker
• Udvikling af opgavetyper, som trækker virksom-

hederne ind i uddannelserne

SÅDAN NÅR VI  MÅLET:

• Ved at tage ansvar for samarbejdsprocessen med 
virksomheder og institutioner, levere til tiden og i 
den rigtige kvalitet og altid fremstå professionelle 
og imødekommende

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

• Ved at lærere etablerer gode relationer til og 
skaber tæt integration i deres undervisning med 
virksomheder fx gennem virksomhedsbesøg,  
gæstelærere, masterclasses og tværfaglige cases

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

• Ved etablering af relevante advisory boards, som 
er med til at sætte retning og sikre relevans og 
aktualitet

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:

• Kompetenceudvikling: Udfordres og understøt-
tes medarbejderen i den nødvendige udvikling, 
så kompetencerne ikke bare vedligeholdes, men 
udvikles i takt med forandringsbehovet?

• Videndeling med kolleger: Er konteksten for 
stærke, tillidsfulde faglige relationer til stede? Og 
hvordan bidrager ledelse og medarbejder hertil?

• Inviteres der til, og involverer medarbejderne sig i 
strategiprocessen, de lokale planer og udviklings-
projekterne?

 

SÅDAN NÅR VI  MÅLET:

• Via nærværende og anerkendende ledelse, der 
opstiller klare og tydelige krav og forventninger til 
arbejdets udførelse, herunder til kvalitet og output

• Ved etablering af solide rammer og forpligtende 
strukturer for videndeling og stærkt kollegialt sam-
arbejde

• Ved at involvere medarbejdere i udviklingsprojek-
ter, der giver faglige udfordringer, nye kompetencer 
og sikrer relevans og aktualitet i indhold

• Ved at anerkende og rose, ved at fejre succeser og 
insistere på, at godt humør og god stemning smit-
ter og skaber de bedste rammer for tillidsfuldt og 
trygt samarbejde

4. Spændende, udviklende og  
      attraktiv arbejdsplads 
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Det er vores ambition, at Niels Brock nyder aner-
kendelse for at være ”best in class” blandt uddan-
nelsesinstitutioner, når det drejer sig om innovativ, 
professionel, smart og bæredygtig institutionsdrift. 
Tilsvarende har Niels Brock også et ansvar for at 
bidrage til den grønne omstilling, og vi kan på mange 
måder bidrage, selvom vi allerede har et meget lille 
klimaaftryk.

Vi måler på:

• Brugen af innovative løsninger, der gør undervis-
ning og administration mere effektiv, så elevernes 
muligheder for at dygtiggøre sig optimeres

• Energiforbrug: Energirenovering af vores byg-
ninger og andre tiltag, der kan reducere vores 
udledning af drivhusgasser (50 % i 2030 i forhold 
til 2016). Bevidsthed om vores rolle som indkøber 
og samarbejdspartner, hvor produkter og ydel-
ser, der understøtter eller understøttes af grøn 
omstilling, foretrækkes

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 til 

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 og bæredygtig  
     institutionsdrift
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På Vej-arbejdet begynder med den strategiske ud-
melding fra skolens direktør. I løbet af foråret afholdes 
strategiseminar med ledere og medarbejderrepræ-
sentanter. Herefter arbejdes der lokalt med strategier 
og konkrete handleplaner.

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 2022/2023

Start her
Forår 2022

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 2022-25 
præsenteres for og godkendes af 

bestyrelsen

Bestyrelsen godkender reviderede og nye  
handleplaner og vedtager budget for 2023 

Opfølgning på/revision af  
igangværende handleplaner og  

budget (sker hvert kvartal)

Samarbejdsorganisation drøfter 
strategi 2025

Budget for 2023 udarbejdes
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På Niels Brock forstår vi, at formativ evaluering og 
feedback er en nøgle til at styrke vores elevers læring 
og øge deres faglige udbytte af undervisningen.
Samtidig oplever vi, at kun 54 % af eleverne på vores 
HHX-afdelinger er helt eller delvist enige i, at de mod-
tager tilbagemeldinger, de kan bruge til at blive bedre 
i fagene, og 71 % på erhvervsuddannelserne giver 
udtryk for, at deres undervisere altid (19 %) eller ofte 
(52 %) er gode til at give tilbagemeldinger på  
elevernes indsats. Derfor stiller vi skarpt på feedback 
som et særligt indsatsområde, hvor vi søger at videre-
udvikle vores feedbackmetoder og kommunikation. 

MÅL FOR FEEDBACKINDSATSEN 

• På HHX svarer 65 % i forbindelse med Elevtriv-
selsundersøgelsen (ETU’en), at de er helt eller 
delvist enige i, at de modtager tilbagemeldinger, 
de kan bruge til at blive bedre i fagene

• På erhvervsuddannelserne svarer 75 %, at de 
oplever, at underviserne altid eller ofte er gode 
til at give dem tilbagemeldinger på elevernes 
indsats i undervisningen

• Alle opgaver med fordybelsestid får rettidig 
feedback. Leaning Hub afrapporterer kvartalsvis 
til ledelsen.

SÅDAN EVALUERES INDSATSEN 

• ETU’en, hvor eleverne spørges ind til, hvorvidt de 
oplever at få tilbagemeldinger på deres indsats, 
som er med til at forbedre dem i fagene 

• Mini-ETU’en, hvor eleverne spørges ind til kon- 
krete udfordringer, som ønskes løftet: Feedback 
på indsats i undervisningen, fyldestgørende 
opgavebeskrivelser på opgaver med fordybel-
sestid og forventningsafstemning ift. tid og form 
på feedback

• Årlige kvalitative elevinterviews, hvor eleverne får 
mulighed for at uddybe deres oplevelser med 
feedback i undervisningen, og hvor der også 
bliver spurgt ind til, hvordan de oplever de lokale 
initiativer 

Alle undersøgelser behandles i Learning Hub og 
videreformidles til afdelingernes ledelse samt direk-
tionen.

FÆLLES FOR ALLE

En gennemgående feedback fra vores elever er, at 
de ønsker mere forventningsafstemning blandt andet 
i forbindelse med, hvordan deres opgaver bliver 
givet på mitnielsbrock.dk. Ud over at opgavebeskri-
velsen (selvfølgelig) altid skal være tilgængelig her, 
efterspørger eleverne ligeledes formulering af, hvad 
underviser vil lægge vægt på i vurdering og feedback 
på opgaven samt et omtrentligt tidspunkt for feed-
backen. For at imødekomme elevernes behov vil vi 
fremadrettet anvende et instruktionsskema for alle 
opgaver med fordybelsestid. 

Strategisk indsatsområde: 
Feedback 
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Vi skal som skole og arbejdsplads sørge for at skabe 
de bedste rammer for, at vores elever, kursister, 
studerende og vi som medarbejdere har det godt. 
MegaBrock-rådet gør et stort, godt og vigtigt arbej-
de ift. fokus på elevtrivslen – og det arbejde skal vi 
understøtte. På Niels Brock har vi nul-tolerance over 
for krænkende adfærd, og målsætningen er, at ingen 
elever oplever sådanne situationer.

Der er strukturer og kulturer, der fremmer en ny form 
for udsathed, og en del ligger uden for Niels Brocks 
sfære. Men der er ting, som vi som skole kan påtage 
os ansvaret for, og som vil virke positivt på såvel ele-
vers, som medarbejderes, trivsel og tryghed. De ting 
vil vi arbejde på.

Både medarbejdere og elever vil gerne gøre det så 
godt som muligt. Der er bare ikke altid den fornødne 
tid til at gøre det, man allerhelst vil, hvorfor man kan 
havne i en situation med moralsk stress. Der er brug 
for, at vi som skole er meget tydelig og eksplicit i 
vores forventninger til hinanden og til vores elever, og 
vi skal bestræbe os på at skabe en bedre balance mel-
lem præstations- og mestringsorientering, hvor fæl-
lesskab fylder lidt mere og det individuelle lidt mindre.

Det er ikke en nem opgave, men vi har besluttet, at 
vi igangsætter et arbejde, der forhåbentlig kan tage 
noget af presset fra både medarbejdere og elever.  

Vi måler hvert kvartal via Mini-ETU og Mini-MTU på:

• Oplevelsen af forudsigelighed for lærere og 
elever målt ved oplevelsen af et mindre volatilt 
skema 

• Oplevelsen af tydelig forventningsafstemning
            - For medarbejdere blandt andet via dialoger         
               og møder med lokal ledelse (er det tydeligt for  
               dig, hvad der forventes ved udførslen af en  
               given opgave?) 
            - For eleverne ved  
                1: tydelig beskrivelse af formål m.m. jf.  
               template i MitNielsBrock i forbindelse med  
               skriftlige opgaver samt  
               2: overholdelse af afleveringsplanen 
• Oplevelsen af krænkende adfærd
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Strategisk indsatsområde:  
Trivsel og tryghed (mental sundhed)

SÅDAN NÅR VI  MÅLET:  

FÆRRE SKEMASKIFT – MAKS. SEKS

Både medarbejdere og elever oplever rigtig mange 
skemaskift, og det er med til at skabe følelsen af uro, 
forvirring m.m. i hverdagen. Derfor er maks. seks 
skemaskift årligt besluttet med virkning fra skoleåret 
2022/23. 

Oplevelsen af trivsel ved at fjerne pres på individet og 
understøtte fællesskabet, blandt andet gennem nye 
undervisningsevalueringer, der fokuserer på undervis-
ningen snarere end på underviseren.

T YDELIGGØRELSE AF FORVENTNINGER

Der indføres standardskabeloner i MitNielsBrock, 
som alle anvender ved skriftlige afleveringsopgaver 
samt en fælles koordineret afleveringsplan for alle 
klasser.

Mens karakterer giver eleverne en fornemmelse af 
tryghed og tydelighed, er det vigtigt, at karaktererne 
ikke medfører demotivation og defensive studiestra-
tegier. Derfor skal elever, der gives karakteren -3, 0 el-
ler 2, følges af en skriftlig begrundelse, der indeholder 
anvisning til forbedring.

For dels at fjerne presset fra den enkelte lærer 
omkring karaktergivning og for at sikre en ensartet 
vurdering af skolens elever udarbejdes i faggrup-
perne, på tværs af gymnasierne, en beskrivelse af, 
hvad der karakteriserer præstationerne, der afspejles 
i karaktererne. 

Denne fokusering på fællesskabet betyder også, at 
undervisningsevalueringerne fremadrettet fokuserer 
på undervisningen (ift. de kendte læringsmål) snarere 
end på underviseren. 

OFFENSIV LÆRINGSKULTUR

En afgørende del af Niels Brocks vision er medar- 
bejdernes evne til at facilitere læringsprocesserne. 
Der er behov for at støve den gamle pædagogiske 
retning (PIPPI) af, og i skoleåret 2022/23 vil en projekt-
gruppe af pædagogisk-faglige koordinatorer (PFK’ere) 
lede processen med udviklingen af en opdateret 
læringsfilosofi.  

TOLERANCE OG GRÆNSER

Vi har, som verdslig skole, fokus på lige muligheder, 
tryghed og trivsel for alle vores elever og medarbej-
dere uanset køn, etnicitet, seksualitet, tro, handicap 
og alder og sætter helt konkret undervisningsforløb 
om relationer, følelser, samtykke og seksualitet på 
skoleskemaet.

TRIVSEL OG TRYGHED     25

TRIVSEL OG TRYGHED

2025

2023

Kun grønne vurderinger af forudsigelighed i alle kvartalsvise målinger

Alle er klar over, hvad der forventes af dem ved udførsel af en opgave (grønne)

Ingen oplever krænkende adfærd 
 
 Ingen røde vurderinger af forudsigelighed i de kvartalsvise målinger

Ingen røde vurderinger vedr. forventningsafstemning 

Ingen oplever krænkende adfærd 
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På Niels Brock arbejder vi for den grønne omstilling 
og bæredygtighed som en integreret del af både 
undervisningen og det daglige virke som institution.

Den grønne omstilling 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 løsninger på udfor-
dringerne i forhold til klima, miljø og biodiversitet – 
løsninger, hvor merkantile kompetencer og forståelse 
er altafgørende. Ungdomsuddannelser har derfor et 
stort ansvar for at sætte rammerne for undervisning, 
som skaber indsigt og kan bidrage til bæredygtig 
dannelse.

Derfor vil alle elever i løbet af deres uddannelse på 
Niels Brock aktivt arbejde med grøn omstilling og 
forholde sig til egen rolle og ansvar i denne. Det 
sker både direkte i undervisningen, gennem sociale 
arrangementer og i regi af lokale bæredygtigheds-
udvalg.

Klimaudfordringerne og den grønne omstilling er ikke 
et teoretisk eller fremtidigt problem, som vi kan nøjes 
med at undervise i. Som organisation skal vi også 
handle derefter. Derfor arbejder vi på Niels Brock 
videre med vores ambitiøse mål om 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 ressourcer og 
vælger smarte, bæredygtige løsninger. Vi må, også 
her, bruge vores sunde fornuft og kritiske tilgang, 
hvilket bl.a. skal ske gennem nynedsatte lokale bære-
dygtighedsudvalg på Niels Brocks afdelinger. 

Udvalgene skal hjælpe med at engagere og finde løs-
ninger, der forpligter os sammen – elever, medarbej-
dere og ledelse. Vi skal sammen arbejde i en retning, 
hvor vi, som institution, skubber på den grønne om-
stilling og på sigt når et niveau, hvor vi har et positivt 
klimaaftryk og efterlever en no harm-tilgang.

Ambitionen om 50 % CO2-reduktion gør, at vi som 
organisation arbejder målrettet og målbart med 
klimaudfordringen. Derfor udbygger vi i år de lokale 
KPI’er, så de også dækker det lokale arbejde med 
grøn omstilling – og det kan du læse mere om på de 
følgende sider.
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Strategisk indsatsområde: 
Grøn omstilling 



KPI’er · Grøn omstilling
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CO2-REDUKTION 

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

Studierejser Skolens CO2-belastning ifm. studierejser og rejser 
i al almindelighed skal reduceres fra 1,6 mio. tons CO2 til 1,0 mio. 
tons pr. årselev/årsværk.

Energi – klimaregnskab  Ud over energibesparende foranstalt-
ninger er skolens energileverandører grønne, og skolen aflægger 
energiregnskab efter retningslinjerne, der gælder for børsnote-
rede virksomheder.

Skolen modtager CO2-regnskab fra underleverandører.

Studierejser Skolens CO2-belastning i forbindelse med studie-
rejser og rejser i al almindelighed skal reduceres fra 1,6 mio. tons 
CO2 til 1,3 tons.

Skolens bilflåde Niels Brock ejer udelukkende el-biler.

Energi – klimaregnskab  Ud over energibesparende foranstalt-
ninger undersøges skolens energileverandører med henblik på at 
”være grøn”, og skolen indleder arbejdet med at kunne aflægge 
energiregnskab efter retningslinjerne, der gælder for børsno-
terede virksomheder – ved regnskabsaflæggelse i januar ’23 
aflægges et Scope 1-regnskab.

Starte arbejde med at modtage CO2-regnskaber fra underleve-
randører af varer.  

Studierejser Nyt studieturskoncept, der fokuserer på Europa og 
CO2-venlig transport. Nødvendige udlandsrejser for medarbej-
dere søges altid CO2-kompenseret.

Bilflåde Skolens tjenestebiler udskiftes løbende til el-biler. 

Varme Central varmestyring med natsænkning mv. indtænkes, 
hvor det er muligt, og altid i forbindelse med renovering/istand-
sættelse. 

RES SOURCEBEVIDST FORBRUG

Vi passer på kloden og bruger kun det, der er nødvendigt. 

Printreduktion Maks. 1.000 ark pr. medarbejder og 40 pr. elev 
pr. år.

El El-forbruget falder 20 % pr. m2 fra 2016 til 2023.

Vand Vandforbrug pr. årselev/årsværk fastholdes til maks. 8 liter 
pr. dag.

Affald Alt affald sorteres, og andelen af genanvendelse stiger til 
minimum 25 %.

Bæredygtige ressourcer Alle rengøringsmidler er mærket 
klimavenlige. Alt service etc. er klimavenligt og/eller bioned-
brydeligt. Præference for bæredygtige indkøbsalternativer.

Printreduktion Maks. 1.250 ark pr. medarbejder og 45 pr. elev 
pr. år.

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

Vand Vandforbrug pr. årselev/årsværk reduceres til maks.  
8 liter pr. dag.

Affald Alt affald sorteres, og andelen af genanvendelse stiger til 
minimum 20 %.

Bæredygtige ressourcer Alle rengøringsmidler er mærket 
klimavenlige. Alt service etc. er klimavenligt og/eller bionedbryde-
ligt. Præference for bæredygtige indkøbsalternativer. 

Printreduktion Der indføres maks. på print for både medarbej-
dere og elever.

El Lyskilder er alle strømbesparende, og automatiske sluk-
funktioner indføres, hvor det er muligt og altid ved renoveringer/
istandsættelser. 

Vand Toiletter m.m. gennemgås for at sikre lavest muligt vand-
forbrug.

Affald Der opsættes affaldssorteringssystemer på alle skolens 
matrikler. Dette synliggøres over for medarbejdere og elever, der 
opfordres til at bidrage til sortering og reduktion af affald.

Bæredygtige ressourcer Alt indkøb vurderes efter bæredygtig-
hed, og kvartalsvis gennemgås indkøb for at sikre fremdrift.

 

STRATEGISK
KPI 2025

ÅRS-KPI 
2022-2023

SÅDAN NÅS 
DE KONKRETE 
MÅL

Lokal forankring
For at sikre, at grøn omstilling ikke bare er noget, vi taler om, er det vigtigt at sikre involvering og ejerskab lokalt på alle afdelinger, 
så den grønne omstilling ikke bliver et skrivebordsprojekt hos topledelsen eller bestyrelsen, men opbakning herfra er dog en forud-
sætning. De lokale udvalg skal desuden bidrage til bæredygtig dannelse hos eleverne.

På hver afdeling nedsættes et bæredygtighedsudvalg, der mødes minimum fire gange årligt og drøfter lokale tiltag for at sikre en-
gagement. Udvalget består af lærer(e) og elever samt den lokale vicerektor. Formand og næstformand, som skal være en lærer og 
en elev, deltager i det overordnede bæredygtighedsudvalg på Niels Brock. Udvalget kan igangsætte bæredygtighedstiltag  inden- 
for en ramme af 50.000 kr. Større initiativer kan sendes til det centrale bæredygtighedsudvalg, der vil vurdere evt. igangsættelse.
 
Niels Brocks bæredygtighedsudvalg
Udvalget består af formand og næstformand fra hver af skolens afdelinger. Herudover sidder skolens direktør, facility manager og 
2-3 personer fra skolens fællesfunktioner. Udvalgets opgave er at sikre fremdrift på KPI’erne, samt støtte op om lokale initiativer. 

Udvalget kan også igangsætte kampagner, som gælder hele Niels Brock, fx en miljødag eller lignende.
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Erhvervsuddannelserne

På Niels Brocks erhvervsuddannelser har vi i mange 
år lagt vægt på, at vi vil være de største – og de bed-
ste hvad angår elevernes trivsel og læring. I skoleåret 
2020/2021 viste vi os som den største merkantile 
EUX-udbyder, men i forbindelse med de seneste to 
optag er det ikke lykkedes helt at leve op til ambitio-
nerne om fortsat vækst.

Niels Brocks EUX-gymnasium er stadig den mest 
toneangivende EUX-skole i landet. Og den position 
skal udvikles i de kommende år. EUX-gymnasiepro-
filen styrkes yderligere, når EUX-gymnasiet – alene 
– indtager de attraktive faciliteter på H.C. Andersens 
Boulevard.

I den kommende strategiperiode fokuserer vi på at 
være de største og de bedste i forhold til at optimere 
elevernes læring og trivsel, mens de går hos os. 
Men vi vil også skærpe fokus og indsatser for at blive 
blandt de allerbedste skoler i forhold til at sikre, at ele-
ver på Niels Brocks EUX-gymnasium får en læreplads 
inden de forlader grundforløbet. Ambitionerne i  
Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt  
ansvar er høje og målene tydelige og forpligtende. 

Niels Brock er som skole tæt på erhvervslivet, og vi 
føler os særligt forpligtede til at matche de forvent-
ninger, som virksomhederne har til os og vores elever. 
Derfor kommer grøn omstilling og bæredygtighed 
også til at skinne igennem i alle fag.

Vi anerkender, at EUX, som uddannelse, ikke står 
stærkt i de unges bevidsthed som en attraktiv 
ungdomsuddannelse, hvorfor vi på Niels Brock fra 
skoleåret 2023/24 vil udbyde en international double 
degree, hvor eleverne tilbydes et tredje år i USA på 
college. 

Elever, der påbegynder deres uddannelse på Niels 
Brock, skal gerne have lyst til at færdiggøre deres 
uddannelse ude i virksomhederne. I den kommende 
strategiperiode vil vi arbejde for at udvikle en kultur, 
hvor faglærere i højere grad medvirker i arbejdet med 
at støtte eleverne i at finde en læreplads. Undervis-
ningen skal have en stærk tilknytning til praksis og 
være anvendelsesorienteret i tilgangen til begreber 
og teorier, sådan at elevernes nysgerrighed og følelse 
af afklaring af karrieremuligheder øges. 

Vi ser naturligvis gerne, at så mange elever som 
muligt fortsætter i Niels Brocks hovedforløb. For 
at hjælpe det på vej og for at inspirere eleverne vil 
EUX-gymnasiets elever i højere grad møde hovedfor-
løbselever og undervisere i forbindelse med lære-
pladssøgningsaktiviteter. Vores klare ledestjerne er, at 
elever, der dimitterer fra Niels Brock, skaber merværdi 
hos de virksomheder, de ansættes hos.
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

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

Mål for gennemsnitlige afgangskarakterer
Ung-klasser: 6,5
Voksenklasser: 8,6

Mål for overgangsfrekvens
80 % af EUD-eleverne går videre fra grund- til 
hovedforløb.

For EUX er måltallet 70 % på hovedforløb og  
25 % på en videregående uddannelse.

Elevtrivsel, mental sundhed, stærke sociale  
relationer og tilfredshed 
Trivsel er en grundlæggende forudsætning for et 
godt læringsmiljø. Målet er, at ETU-indeksresul-
tatet for samlebetegnelsen ”Velbefindende” er 
min. 82.

Feedbackpraksis
80 % af eleverne svarer ”altid” eller ”ofte” på:
”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan 
anvende til at blive bedre i fagene.”.

Mål for gennemsnitlige afgangskarakterer
Ung-klasser: 6,0
Voksenklasser: 8,2

Overgangsfrekvens
75 % af EUD-eleverne på hovedforløb. 66 % af 
EUX-eleverne på hovedforløb. 25 % på videre-
gående uddannelse.

Elevtrivsel, mental sundhed, stærke sociale  
relationer og tilfredshed
Trivsel er en grundlæggende forudsætning for  
et godt læringsmiljø. Målet er, at ETU-indeksre-
sultatet for samlebetegnelsen ”Velbefindende” 
er min. 80.

Ingen elever skal opleve mobbende eller kræn-
kende adfærd. 

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

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

Niels Brocks erhvervsuddannelser er attraktive for
engagerede unge, der ønsker og oplever praksis-
nær undervisning af meget høj kvalitet.

EUX-udbuddet er attraktivt og tiltrækker elever, 
som for 70 %’s vedkommende har min. 5,0 i gen-
nemsnit fra folkeskolen og danner udgangspunkt 
for min. 12 klasser.

Afledt af, at de elever, som optages, er dygtigere 
og mere afklarede, reduceres det uhjulpne frafald 
til 2 %.

EUX-udbuddet er attraktivt og tiltrækker elever, 
som for 60 %’s vedkommende har min. 4,0 i  
gennemsnit fra folkeskolen.

I august 2023 optages min. 10 klasser.

Uhjulpet frafald reduceres til 4 %.

KPI’er · EUD og EUX-gymnasiet

STRATEGISK KPI  2025

ÅRS-KPI 2022-2023
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SMART OG BÆREDYGTIG   
INSTITUTIONSDRIFT 

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

Fortsat nysgerrighed på læringsteknikker,  
samtale- og feedbackprocesser, der kan optimere 
elevernes læring.

Skolens overordnede kvalitetsstrategi er kendt 
og implementeret og fungerer som løftestang for 
udvikling og det daglige arbejde.  

På baggrund af erfaringerne under nedlukningen 
fokuseres og forfines løsninger, der viste sig mere 
effektive, herunder vejledningssamtaler ifm. SOP, 
der med fordel kan gennemføres virtuelt.

Videndeling på tværs af gymnasierne om erfaring-
erne med feedbackindsatserne. 

Læringsudvalg, bestående af lærere, leder og 
elever mødes kvartalsvist og referat af møder  
tilgår skolens kvalitetskoordinator.

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

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

Erhvervsdage
Eleverne på EUX-gymnasiet oplever praksisnær  
erhvervsrettet undervisning, som understøttes af 
oplæg/input fra mindst fem eksterne partnere pr. 
semester .

Erhvervsdage
Eleverne på EUX-gymnasiet oplever praksisnær 
erhvervsrettet undervisning, som understøttes af 
oplæg/input fra mindst tre eksterne partnere pr. 
semester.

Virksomhedspraktik
VFU-koncept udbredes til alle elever på EUX- 
gymnasiet.

Min. 85 % af eleverne deltager  i VFU-aktivitet i en 
virksomhed, som er eller kan blive godkendt som 
læreplads inden for elevens uddannelsesvalg.

Jobbørs
Der afholdes ”jobbørs”, hvor indbudte virksom-
heder rekrutterer elever.

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige 
og udviklingsorienterede medarbejdere, der trives 
i et vidensmiljø præget af høj kvalitet, relevans og 
aktualitet.

Tilfredshed og udvikling
Resultater af kvartalsvise medarbejdertrivsels-
målinger er grønne.

For at sikre løbende faglig udvikling og inspiration 
anvendes 10 % af gymnasiets arbejdstid til rele-
vante udviklingsformål og projektarbejder.

Tilfredshed og udvikling
Resultater af kvartalsvise medarbejdertrivsels-
målinger er grønne.

Med henblik på at understøtte målet om synlig 
feedbackpraksis anvendes 10 % af arbejdstiden 
hertil .
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AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD

Etablering af EUX-gymnasiet på H.C. Andersens 
Boulevard med større og lysere lokaler og alt i alt 
et mere attraktivt studiemiljø.

Udvide udbud med double degree, hvor eleverne 
tilbydes et tredje år i USA.

Der foretages stadig kvalitetsbevidst visitering,  
og politikken kaldet ”kort lunte” fastholdes med 
henblik på at sikre skolens elever et læringsmiljø, 
der er præget af faglig nysgerrighed, ambitioner 
og respekt for fællesskabet. 

Elever støttes i forbindelse med deltagelse i 
iværksætterkonkurrencer, Akademiet for Talent-
fulde Unge, bæredygtighedsinitiativer 
og andre eventuelle events.

Tilbyde målrettet iværksætterskole.

UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Trivsel
I videreudviklingen af EUX-gymnasiet er der fokus 
på at skabe et miljø med god elevtrivsel, et godt 
læringsmiljø og på at udvikle en ”vi-kultur”, som er 
præget af fællesskab og sammenhængskraft på 
tværs af klasser/årgange. 

Trivslen understøttes af faglighed i hverdagen 
samt caféer, fester, galla og andre traditionelle 
gymnasiedyder.  

Skolens nul-tolerancepolitik over for mobning/
krænkelse håndhæves med udmeldelser til følge. 

”Sex og Samfund” og “DrugRebels” medvirker til 
den samlede dannelsesproces, hvor information, 
indsigt og tydeligelighed guider vores elever 
– både i relation til misbrugsproblematikker, 
grænsesætning og god opførsel. 

Feedback og læring
Eksekvering af ”Rød tråd” på EUX-gymnasiet fra 
GF1 til SF2 – herunder tydelig klasserumsledelse, 
ensartet feedbackpraksis og tydelige læringsmål.

EUX’ PFK understøtter tiltag, der forbedrer  
elevernes skriftlighed i dansk, engelsk og afsæt-
ning.

AKTUALITET OG RELEVANS I 
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

Advisory board                                                                                           
På erhvervsuddannelserne fungerer det lokale                      
uddannelsesudvalg (LUU) som advisory board. 
Boardet repræsenterer også arbejdsmarkedets 
parter og vejleder skolen med henblik på at sikre, 
at udbuddet er i overensstemmelse med aftager-
nes forventninger, og at indholdet i uddannelserne 
er relevant og aktuelt for elevernes uddannelse.

Mindst 30 samarbejdspartnere deltager i forbin-
delse med aktiviteter på skolen. Det kan være 
som gæstelærer, oplægsholder, som dommer 
ved konkurrencer, som deltager ved jobbørs eller 
på erhvervsdage, læreplads/rekrutteringsaktivite-
ter eller lignende.
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GRØN OMSTILLING

Alle faggrupper udvikler og implementerer  
læringsaktiviteter, som fokuserer på grøn omstil-
ling og bæredygtighed.

Hvor det er muligt, rejses med bus eller tog på 
almindelige studierejser, som i øvrigt afvikles i 
Nordeuropa.  

Elevrådet engageres i skolens aktiviteter i relation 
til grøn omstilling.

Undervisningsmaterialer udleveres fortrinsvist i 
digitale formater med henblik på at reducere papir 
og andet forbrug i forbindelse med udskrivning.

Fokus på affaldssortering. 

Papirforbruget mindskes både hos elever og 
lærere. 

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE OG  
AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Der er fokus på involvering, videndeling, kollegial 
støtte og samarbejde samt lyst og motivation til  
at udvikle sig selv såvel som sin faggruppe.

Endvidere er der fokus på rettidig planlægning, 
tydelig kommunikation samt synlig og anerken-
dende ledelse.

Fremover vil der blive fokuseret på evaluering  
af undervisningen fremfor evaluering af under-
viseren og med omdrejningspunkt i hvert af de 
afsluttende fag. 

Det nye fokus baserer sig på ønsket om at  
etablere stærke faglige fællesskaber, som kan 
udvikle fælles materialer og undervisningsforløb. 
Målet er at skabe mere stabile og forudsigelige 
vilkår for lærerne i dagligdagen.

Learning Hub ”onboarder” nye lærere i forhold  
til MNB og Learning Hubs principper for tilret-
telæggelse af undervisningsforløb i MNB samt 
skolens andre digitale læringsplatforme og 
værktøjer.

Learning Hub understøtter afdelingens kompe-
tenceudviklingsforløb, og ledelsen sikrer, at alle 
ansatte er (digitalt) kvalificerede til opgaveløsnin-
gen.

MNB-superbrugeren afholder seks årlige work-
shops om funktionaliteter, nye muligheder samt 
online didaktik i relation til MNB.

Der arbejdes med en aktionslæring i tilknytning  til 
udviklingen af ny feedbackkultur.

GRUS anvendes som redskab til at udvikle stærke 
faglige fællesskaber omkring fagene. 

SMART OG BÆREDYGTIG  
INSTITUTIONSDRIFT

På baggrund af de erfaringer, der blev opnået 
under Covid-19-nedlukningerne, og som viste sig 
at være hensigtsmæssige, udvikles brugen af 
virtuel vejledning og støtte fx i forbindelse med 
USF,  EOP og andre store opgaver. 

Med henblik på løbende at udvikle brugen af 
digitale redskaber – både administrativt og i 
forhold til undervisningen, i forhold til optimering 
af feedback-processer m.m. udveksles viden og 
erfaringer med skolens øvrige gymnasier.

Kortlægning af, hvilke digitale- og onlineaktiviteter,  
forløb og redskaber der med fordel kan arbejdes 
videre på post-covid. Involvering af både undervi-
sere og elever i kortlægningen.

Fokus på digital optimering af feedback- og rette-
processer – afdækning af mulige værktøjer samt 
implementering af disse.

Brug af digitale værktøjer til at fremme undervis- 
ningsdifferentiering.
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Fokus på fremtidens kompetencer.

Fagprøvegennemsnittet er minimum 10,2. 

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

Elevtilfredshed
85 % svarer ”helt” eller ”delvist” enig på spørgs-
målet: ”Hvor enig eller uenig er du i, at du kan 
bruge det, du lærer i skolen, i praktikken?”

Trivselsindikator: Læringsmiljø, 85.

Fagprøvegennemsnittet er min. 10.

God feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 72 % svarer ”altid” eller ”ofte” på 
spørgsmålet: ”Lærerne er gode til at give tilbage-  
meldinger på min indsats.”

Elevtilfredshed
80 % svarer ”helt” eller ”delvist” enig på spørgs-
målet: ”Hvor enig eller uenig er du i, at du kan 
bruge det, du lærer i skolen, i praktikken?”

Trivselsindikator: Læringsmiljø, 82.

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

Skræddersyede og fleksible løsninger. 

Niels Brocks udbud af specialer anerkendes som  
Danmarks bedste, og de relevante virksomheder 
har udtalt præference for at have deres elever i 
skole-ophold hos Niels Brock.

Gennem deltagelse i og analyse af udbud 
samarbejdes med øvrige udbydere af merkantile 
hovedforløb. Herigennem sikres et målrettet og 
dybt specialiseret udbud af meget høj kvalitet på 
Niels Brock.

KPI’er · Hovedforløb

STRATEGISK KPI  2025

ÅRS-KPI 2022-2023
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SMART OG BÆREDYGTIG   
INSTITUTIONSDRIFT 

Digitalisering af forretningsmodellen.

Feedback skal kunne tilgås let og digitalt på MNB.

På baggrund af erfaringerne under nedlukningen 
fokuseres og forfines løsninger, der viste sig mere 
effektive, herunder fx vejledningssamtaler ifm. 
fagprøveskrivning eller anden opgaveløsning, der 
med fordel kan gennemføres virtuelt.

Læringsudvalg, bestående af lærere, leder og 
elever, mødes kvartalsvist og referat af møder 
tilgår skolens kvalitetskoordinator.

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

Partnerskaber og professionalisme.

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

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

Tilfredsheden understøttes af intro-kursus for 
elev- og oplæringsansvarlige med en tilmelding 
på 20 personer pr. kvartal.

Der udbydes IV-kursus tre gange årligt og det  
undersøges, om der er grundlag for videreudvik-
ling af et IV-tillægsmodul.

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Efteruddannelse og nye samarbejdsformer.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er  
grønne.

Lærerne kompetenceudvikles eller vedlige-
holdes systematisk via Learning Hub i skolens 
omfattende brug af digitale læringsplatforme og 
værktøjer, så ledelsen sikrer, at alle ansatte er 
kvalificerede til opgaverne.

Tilfredshed og udvikling
Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste med-
arbejdertrivselsmåling.
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AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD

Kvalitet og vækst går hånd i hånd og opnås gen-
nem fokus på relationsarbejdet og partnerskaber 
med virksomhederne via afholdelse af to årlige 
netværksmøder for elev- og oplæringsansvarlige. 
Der er også fokus på udvidelse af censorkorps, da 
disse er vigtige ambassadører for at tilsikre størst 
mulig kvalitet på Niels Brock.

UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

God feedbackpraksis
Større fokus på procesfeedback fremfor alene 
summativ feedback. Implementering af feed-
backpraksis, herunder anvendelse af skabelonen 
udviklet af Learning Hub.

Større sammenhæng imellem skole og praktik 
Site for elevansvarlige implementeres og overgår 
til driftsfase, hvor sitet bruges til planlægning af 
praktikplaner i virksomheden. 

Grøn omstilling
Der udvikles en ”grøn linje” i relevante fag. Der 
udvikles et valgfag med grøn bæredygtighed som 
hovedtema.

Digitalisering
Der udvikles og implementeres forløb med brug 
af VR og servicerobot som læringsaktiviteter i 
eksisterende forløb. Tre VR-forløb og tre forløb 
med servicerobot.

Mental sundhed/tryghed og trivsel
Relationsarbejdet imellem skole, elev og oplæring 
prioriteres, således at eleverne oplever et trygt 
miljø imellem skole og virksomhed. 

På administrationsspecialet forsøges i første fase 
fagprøvevejledning imellem de tre parter, hvor 
vi trækker læring ud. Herefter forventes det, at 
konceptet kan udbredes til de øvrige specialer.

AKTUALITET OG RELEVANS I 
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER
                                                                                     
Virksomhedstilfredshed understøttes gennem:
Nyhedsbreve, site for elevansvarlige, netværks-
møder samt udvidelse af censorkorps.

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

Forsat justering og re-implementering af det 
nuværende servicekoncept i samarbejde med 
hovedforløbs-administrationen og Kommunikation 
og marketing.
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GRØN OMSTILLING

Alle faggrupper udvikler og implementerer læ-
ringsaktiviteter, som fokuserer på grøn omstilling 
og bæredygtighed.

Elevrådet engageres i skolens aktiviteter i relation 
til grøn omstilling.

Undervisningsmaterialer udleveres fortrinsvist i 
digitale formater med henblik på at reducere papir 
og andet forbrug i forbindelse med udskrivning.

Der udvikles valgfag i grøn omstilling.

Fokus på affaldssortering. 

Papirforbruget mindskes både hos elever og 
lærere. 

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE OG  
AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Tilfredshed og udvikling
Der fokuseres på involvering, videndeling, kol-
legialt samarbejde i hvert hovedforløbsteam og 
på tværs af hele afdelingen.

Medarbejderne involveres i implementeringen 
af resultater, indsatser og beslutninger i relation 
til projekt ”En uddannelse – flere læringsrum” via 
ejerskab til site for elevansvarlige.

Der iværksættes kompetenceudvikling ift. grøn 
omstilling samt digitale undervisningsaktiviteter 
ved inddragelse af eksperter.

Der iværksættes kompetenceudviklingsinitiativer i 
forhold til feedback for alle medarbejdere på Niels 
Brocks hovedforløb. Herunder fokuseres på ”best 
practice” ift. korte undervisningsforløb.

Ledelsen følger kvartalsvist op på medarbejder-
nes deltagelse i det digitale kompetenceprogram.

MNB-superbrugeren afholder seks årlige work-
shops om funktionaliteter, nye muligheder samt 
online didaktik i relation til MNB.

SMART OG BÆREDYGTIG  
INSTITUTIONSDRIFT

Digitalisering og teknologi
Der udvikles og implementeres fælles løsning og 
koncept for elevens adgang til feedback.

Gennem projekt ”En uddannelse – flere lærings-
rum” informeres elever og virksomhederne om 
feedbackkonceptet og de læringsmuligheder, 
der er forbundet med brugen af det – også i 
praktikdelen.

Fortsat arbejde med at integrere digitale lærings- 
teknologier i elevernes forberedelse og selve 
undervisningen. 

Afholdelse af fire årlige møder i det nyetable-
rede læringspladsudvalg, som tilpasses denne 
elevgruppe. 
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Handelsgymnasierne og GSK

Vores handelsgymnasier nyder til stadighed udbredt 
anerkendelse. Det kommer til udtryk ved, at vi igen 
har landets højeste ansøgertal fordelt på vores fire 
gymnasier: Det Internationale Gymnasium inkl. GSK, 
Innovationsgymnasiet, Handelsgymnasiet JTP og Han-
delsgymnasiet Nørre Voldgade. I august 2022 byder vi 
velkommen til hele 46 nye 1.g-klasser.

En ny elevfordelingsaftale er vedtaget sommeren 2022  
og forventes at få betydning for elevsammensætningen, 
men nok mest for elevernes søgestrategier. Det er uvist, 
hvilken betydning elevfordelingsaftalen nøjagtig vil få for 
Niels Brock, der historisk har optaget elever langvejs fra. 

Vores gymnasier er kendetegnet ved deres tydelige pro-
filer. Profiler, der udvikles og tilpasses løbende, så de af-
spejler tilsvarende videregående uddannelser, behovene 
i samfundet, arbejdsmarkedet og de unges interesser. 
Det sker – blandt andet – ved et tæt samarbejde med 
erhvervslivet og andre eksterne samarbejdspartnere, 
gennem relevante masterclass-forløb og deltagelse i 
både nationale og internationale konkurrencer.

Bestyrelsen har besluttet at fastholde både de tydelige 
profiler og skolens korte lunte-politik, således at skolen 
fortsat kendes og anerkendes for vores stærke og ambi-
tiøse læringsmiljø. Samtidig er det besluttet, at skolens 
udbud af studieretninger ikke udvandes som følge af 
elevfordelingsaftalen, snarere tværtimod. 
 

FOKUS OG INDSATSOMRÅDER 

I dette skoleår vil vi fortsat have fokus på optimering og 
facilitering af elevernes læringsprocesser, som er en 
vigtig del af Niels Brocks overordnede vision. Vi vil være 
de bedste til at facilitere elevernes læringsprocesser og 
har derfor ufortrødent fokus på vores løfteevne. 

Vi udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige som 
muligt, og vi arbejder endnu tydeligere på brobygning til 
de videregående uddannelser, så vores overgangsfre-
kvens øges yderligere. Elevernes sundhed og trivsel har 
stor indflydelse på elevernes læring, og vi er tydelige og 
eksplicitte i vores tilbud og allierer os med eksperter for 
at sikre de bedste rammer for, at vores elever har valgt 
rigtigt, når de vælger os, og at de trives på og med Niels 
Brock. 

God og synlig feedbackpraksis er afgørende i elever-
nes læringsproces, og Learning Hub understøtter den 
strategiske indsats på feedback gennem anbefalinger til 
metoder og værktøjer, som hensigtsmæssigt kan anven-
des af underviserne til feedback.

De fire gymnasier sørger for, at lærerne, til alle opgaver 
med fordybelsestid, anvender Niels Brocks instruktions-
skema i MNB, og Learning Hub supporterer processen 
samt afrapporterer til ledelsen.

Spørgsmål vedr. feedback i mini-ETU’en anvendes igen  
i 22/23 for at følge udviklingen – disse understøttes af  
kvalitative elevinterviews i foråret 2023. 
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

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

Afgangskarakterer
Handelsgymnasiet JTP
Gennemsnit: 7,7
Handelsgymnasiet Nørre Voldgade  
Gennemsnit: 7,5 
Innovationsgymnasiet 
Gennemsnit: 7,5
Det Internationale Gymnasium 
Gennemsnit: 9,0

Elevtrivsel, mental sundhed, stærke sociale 
relationer og tilfredshed 
Hos Niels Brock har vi nul-tolerance over for 
krænkende adfærd, og målsætningen er, at ingen 
elever oplever sådanne situationer.

Overgang
Min. 85 % fortsætter på videregående uddan-
nelse.

Løfteevne
Den faglige løfteevne er signifikant positiv i alle 
fag.

God og synlig feedbackpraksis
80 % af eleverne svarer ”helt enig” eller ”delvist 
enig” på:
”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan 
bruge til at blive bedre i fagene.”

Afgangskarakterer
Handelsgymnasiet JTP
Gennemsnit: 7,6
Handelsgymnasiet Nørre Voldgade  
Gennemsnit: 7,5 
Innovationsgymnasiet 
Gennemsnit: 7,3
Det Internationale Gymnasium
Gennemsnit: 9,0

Elevtrivsel, mental sundhed, stærke sociale 
relationer og tilfredshed 
Hos Niels Brock har vi nul-tolerance over for 
krænkende adfærd, og målsætningen er, at ingen 
elever oplever sådanne situationer. 

Overgang
Min. 75 % fortsætter på videregående uddan-
nelse.

Løfteevne
Den faglige løfteevne er signifikant positiv i alle 
fag. Som indikator for løfteevnen følges karak-
terudviklingen for dansk, engelsk og matematik 
for alle årgange. Herudover har hvert af vores fire 
HHX-gymnasier specifikke fag, der arbejdes med 
lokalt og afrapporteres til direktionen på.

God og synlig feedbackpraksis
Elevtilfredshed: 65 % svarer ”helt enig” eller 
”delvist enig” til spørgsmålet: ”Jeg får tilbagemel-
dinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive 
bedre i fagene.”

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

Niels Brock er et attraktivt gymnasium for enga-
gerede unge, der ønsker og oplever højt fagligt 
niveau.

Uhjulpet frafald 
Fastholdes til 1 %.

Ansøgere 
Min. 1.344 kvalificerede 1.-prioritetsansøgere.

Uhjulpet frafald 
Fastholdes til 1 %.

Ansøgere 
Min. 1.344 kvalificerede 1.-prioritetsansøgere. 

KPI’er · HHX
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SMART OG BÆREDYGTIG   
INSTITUTIONSDRIFT 

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

Vedvarende nysgerrig tilgang til læringsteknikker, 
samtaleprocesser og navnlig feedbackprocesser, 
der kan optimere elevernes læringsproces.

Skolens overordnede kvalitetsstrategi er kendt 
og implementeret og fungerer som løftestang for 
udvikling og det daglige arbejde.  

På baggrund af erfaringerne under nedlukningen 
fokuseres og forfines løsninger, der viste sig mere 
effektive, herunder vejledningssamtaler ifm. SOP, 
der med fordel kan gennemføres virtuelt.

Videndeling på tværs af gymnasierne om erfarin-
gerne med feedbackindsatserne. 

Læringsudvalg, bestående af lærere, leder og 
elever mødes kvartalsvist og referat af møder  
tilgår skolens kvalitetskoordinator.

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

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

“Fingeren på pulsen” via advisory boards
Hvert gymnasium har et anerkendt advisory 
board, der blandt andet sikrer relevans af Brock-
score samt rådgiver bestyrelsen om evt. behov for 
justeringer.

Indhold og cases med autentiske virksomheds- 
problematikker
Der udbydes talentforløb i samarbejde med virk-
somheder og brobygningsforløb med videregå-
ende uddannelsesinstitutioner.

“Fingeren på pulsen” via advisory boards
Tilbud og gennemførsel af mindst ét talentforløb i 
samarbejde med virksomheder. Brock-scoren
anvendes for alle klasser som dokumentation af 
ekstra aktiviteter.

Advisory board-formændene mødes med Niels 
Brocks bestyrelse ifm. strategiseminaret juni 
2023.

Indhold og cases med autentiske virksomheds- 
problematikker
Eleverne oplever praksisnær læring ved, at alle 
fag arbejder case-orienteret, og at alle klasser er 
i kontakt med mindst 3 eksterne parter (oplæg 
eller besøg). Forpligtende samarbejde med min. 2 
virksomheder pr. gymnasium.

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Niels Brock er en attraktiv arbejdsplads for dygtige 
og udviklingsorienterede medarbejdere, der trives 
i et vidensmiljø præget af høj kvalitet, relevans og 
aktualitet.

Tilfredshed og udvikling
Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

10 % af gymnasiets arbejdstid anvendes til rele-
vante udviklingsformål.

Nye lærere indføres systematisk via Learning Hub 
i skolens omfattende brug af digitale læringsplat-
forme og værktøjer.

Learning Hub tilbyder løbende kompetenceud-
viklingsforløb, og ledelsen sikrer, at alle ansatte er 
(digitalt) kvalificerede til opgaveløsningen.

Tilfredshed og udvikling 
Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste med-
arbejdertrivselsmåling.

10 % af arbejdstiden anvendes til feedback og 
understøtter således målet om god og synlig 
feedbackpraksis.

Alle nye lærere har gennemført Learning Hubs 
grundkursus i brug af digital undervisning på Niels 
Brock inden for 1. år af ansættelsen.

LSU drøfter kvartalsmæssigt lærernes digitale 
kompetenceudvikling og brug af Learning Hubs 
kurser med målsætning og opfølgning – der 
samles op på HSU.
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AKTUALITET OG RELEVANS I 
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER
                                                                                     
SO-forløbene tilpasses og tones efter bl.a.  
aktualitet og studieture.

Der oprettes et advisory board med deltagelse 
fra erhvervslivet og videregående uddannelser. 
Advisory board skal rådgive gymnasiets ledelse i 
forhold til de overordnede strategier og metoder 
til realisering af målene.

Der udvikles talentforløb i form af masterclass 
med fokus på udvikling af elevernes evne til at 
arbejde løsningsorienteret og kritisk tænkende i 
forhold til tidstypiske og centrale nøgleproblemer 
– særligt miljøspørgsmålet.

Der afvikles talentforløb i samarbejde med Dansk 
Erhverv. 

Der gennemføres foredrag, besøg på virksom-
heder, oplæg fra erhvervslivet, politikere og 
fageksperter.
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AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD

Studieretningsprofilen ”Samfund, Økonomi og 
Globale studier” udvikles bl.a. i forhold til at få 
tilknyttet eksterne samarbejdspartnere på skole 
i Berlin. 

Studieretningsprofilen ”Business, Finans og Mate-
matik” på 2. og 3. år udvikles, herunder at profilen 
gøres mere attraktiv.

Fokus på digitalisering og afprøvning af hybride 
undervisningsformer.

Der gennemføres fællessamlinger på tværs af 
klasser.

Mulighed for et års oplæring i udlandet efter 
endt 3.g i en virksomhed i Tyskland, Irland eller 
Luxemburg. 

UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Afgangskarakterer og løfteevne
Der er fokus på samarbejdet og styrkelse af 
faggrupperne gennem drøftelse af pædagogik 
og didaktik. Der arbejdes særskilt med A-fagene 
i studieretningerne, dansk A, engelsk A og ma-
tematik. Indsatsområdet understøttes af PFK’erne.

Elevtrivsel, mental sundhed, stærke sociale 
relationer og tilfredshed
Der er mulighed for mentorordning, lektiecafe, 
netværksgrupper og fokus på mental sundhed. 
Der etableres attraktivt udemiljø i gården, oprettes 
elevklubber efter skoletid og etableres mindre 
samtalerum til lærere og elever.

Overgang
Der laves en årsplan for karrierevejledning til vide-
regående uddannelser med tydelig progression 
på de tre årgange.

God og synlig feedbackpraksis
Der udarbejdes afleveringspolitik, fælles feed-
backtrappe med tydelig progression udarbejdes 
i faggrupperne, og der er fokus på feedbackme-
toder.

Sådan arbejder vi med målene · Handelsgymnasiet JTP

GRØN OMSTILLING

Visualisering og inddragelse i undervisningen og 
på skolen. Alle fag indtænker aktualitet og fokus 
på grøn omstilling og bæredygtighed. 
 
Fokus på affaldssortering. 
 
Bus eller tog benyttes på studierejser, hvor det 
er muligt. 
 
Papirforbruget mindskes både for elever og 
lærere. 

Elevrådet engageres i grøn omstilling, og det er et 
fast punkt på elevrådsmøderne.

Der oprettes et grønt bæredygtighedsudvalg, 
bestående af medarbejdere, elever og rektor/
vicerektor. 

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE OG  
AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Lokaleændring, så lærere, PFK’ere og ledelse 
kommer tættere på hinanden og på eleverne. 

Der vil blive arbejdet med mental sundhed som 
en tilstand af trivsel, hvor den enkelte medarbej-
der kan udfolde sine evner, håndtere dagligda-
gens udfordringer og indgå i fællesskaber med 
andre mennesker, bl.a. gennem styrkelse af ar-
bejdet i hele lærergruppen, de enkelte studieret-
ningsteams og faggrupperne, herunder ændring 
af fag/undervisningsevalueringerne.

Fokus på inddragende og involverende udvik-
lingsprocesser. 

Alle nyansatte får en mentor.

SMART OG BÆREDYGTIG  
INSTITUTIONSDRIFT

LUDUS til opgavesedler og opgavestyring.

Optimering af skemalægning med henblik på 
større forudsigelighed og bedre planlægning. 

Der etableres læringsudvalg bestående af lærere, 
leder og elever. Udvalget mødes kvartalsvist.
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AKTUALITET OG RELEVANS I 
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER
                                                                                     
Fingeren på pulsen via advisory board
Der oprettes et advisory board med deltagelse 
fra erhvervslivet og videregående uddannelser. 
Advisory board skal rådgive gymnasiets ledelse i 
forhold til de overordnede strategier og metoder 
til realisering af målene. 

Indhold og cases med aktuelle virksomheds-
problematikker 
Virksomheder og organisationer er fast involveret i 
undervisning, SO-forløb og masterclassforløb.  

Der afvikles talentforløb i samarbejde med Dansk 
Erhverv. 

Der gennemføres foredrag, besøg på virksom-
heder, oplæg fra erhvervslivet, politikere og 
fageksperter. 

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD

Uhjulpet frafald
Det uhjulpne frafald fastholdes på det lave niveau 
via dygtige studievejledere og jævnlige status-
møder med ledelsen. Iværksættelse af styrket 
klasselærerindsats med henblik på at sikre trivsel 
og gennemførsel.

Ansøgere
Vi øger vores engagement i Intro for 8. klasser, 
brobygger via Bæredygtighedsfestivallen og 
fortsætter vores arbejde med Junior-talent.

Videreudvikling af ambassadørkorps bestående 
af 1.- og 2.-års elever, der alle får til opgave at 
opsøge deres folkeskoler og fortælle om deres 
valg af HHX. 
 
Revitalisering af Innovationsgymnasiets profil – 
herunder tydeliggørelse og videreudvikling af de 
tre nuværende studieretninger.

Udbud af relevante og aktuelle masterclassforløb.

UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Afgangskarakterer og løfteevne
Der er fokus på samarbejdet og styrkelse af 
faggrupperne gennem drøftelse af pædagogik 
og didaktik. Der arbejdes særskilt med A-fagene 
i studieretningerne, dansk A, engelsk A og 
matematik. 
 
Elevtrivsel, mental sundhed, stærke sociale 
relationer og tilfredshed
Formulering og eksekvering af lokal handleplan 
for mental sundhed og styrket elevtrivsel med 
fokus på styrkelse af introforløb på alle årgange, 
klassetrivsel, tydelig forventningsafstemning, 
større forudsigelighed og stabilitet samt afvikling 
af fælles sociale og faglige aktiviteter på tværs af 
klasser, årgange og hele gymnasiet.

Overgang
Der laves en årsplan for karrierevejledning til vide-
regående uddannelser med tydelig progression 
på de tre årgange. 

God og synlig feedbackpraksis
Udarbejdelse af feedbackhåndbog (katalog over 
fagrettede feedbackmetoder og -redskaber).

Design og produktion af elevrettet feedbackplakat 
til ophængning i alle klasselokaler. 

Implementering af standardiserede opgavebe-
skrivelser i opgaver med fordybelsestid.

Der udarbejdes afleverings- og feedbackpolitik. 

Sådan arbejder vi med målene · Innovationsgymnasiet

GRØN OMSTILLING

Visualisering og inddragelse i undervisningen og 
på skolen. Alle fag indtænker aktualitet og fokus 
på grøn omstilling og bæredygtighed. 
 
Fokus på affaldssortering. 
 
Bus eller tog benyttes på studierejser, hvor det 
er muligt. 
 
Papirforbruget mindskes både for elever og 
lærere. 

Elevrådet engageres i grøn omstilling, og det er et 
fast punkt på elevrådsmøderne.

Der oprettes et grønt bæredygtighedsudvalg, 
bestående af medarbejdere, elever og rektor/
vicerektor. 

 
 

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE OG  
AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Tilfredshed og udvikling 
Udvikling og implementering af GRUS-koncept 
til styrkelse af faggruppearbejdet. I år er fokus på 
feedback og grøn omstilling.

Udvikling og implementering af nyt fageva-
lueringskoncept ”Fra underviserevaluering til 
undervisningsevaluering” med forankring i fag-
gruppernes arbejde med kvalitetsudvikling i fag 
og undervisning.

Der indføreres nye principper for skemalægning 
med henblik på at få færre skemaændringer, 
mere stabilitet og dermed skabe en bedre plan-
lægningshorisont for lærerne.

Alle nye medarbejdere får en mentor for hvert af 
de fag, der undervises i. 

Alle nye undervisere indgår i et supervisionsforløb. 

Løbende opbakning til den lokale personalefor-
ening Brock’oli og faggruppe-initierede arrange-
menter med fagligt/socialt indhold.

SMART OG BÆREDYGTIG  
INSTITUTIONSDRIFT

Implementering af LUDUS til opgavestyring og 
opgavesedler. 

Optimering af skemalægning med henblik 
på større stabilitet, forudsigelighed og bedre 
planlægning. Herunder implementering af nyt 
skemarul.
 
Der etableres læringsudvalg bestående af lærere, 
leder og elever. Udvalget mødes kvartalsvist. 

Gymnasiets PFK’er går i dialog med Learning Hub 
om, hvilke systemer, der kan understøtte gymna-
siets feedbackkultur til gavn for elevernes læring.

Videndelig om feedbackerfaringer understøttes af 
fælles møder på tværs af Niels Brocks gymnasier 
for henholdsvis PFK’er og faggruppeledere.
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Sådan arbejder vi med målene · Det Internationale Gymnasium

AKTUALITET OG RELEVANS I 
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER
                                                                                     
To advidsory board-møder hvert år
Samskabende proces og involvering i konkrete 
udfordringer og problemstillinger.

Virksomheds- og organisationsproblematikker
Virksomheder og organisationer er fast involveret i 
undervisning, SO-forløb og masterclassforløb. 

Der er min. otte masterclasses hvert år. Der  
tilbydes masterclass til alle tre årgange.

Workplacement for 3.g’erne for alle studie- 
retninger.

Understøtte de unges netværk i workplacement-
arbejdet.

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD

Elevdrevet og ansvarliggørende studiemiljø
Eleverne opretter og driver forskellige elevklubber. 
Elevrådet er veletableret og involveret i kvalitets-
sikring, læringsudvalg og DIG-strategiarbejde på 
elevområdet.

Trygt læringsmiljø og social trivsel
• Buddy-ordning
• 1.g-introforløb hele året, tutorer og  

klasselærer
• Intern besøgselevordning 
• Ambassadørordning
• Tutorordning 
• Lektie- og matematikcafé med sparring fra 

tidligere elever/studerende
• Mental sundhed
• ”Trivsler” og studievejledersamarbejde med 

elevrådet ved fire årlige møder

Relevante og spændende studieretningstiltag
• IBB shipping

Internationale tilbud
• 2 x 1.g semester-forløb i udlandet for IBB
• Fire rejsedestinationer for IBB
• Global Days med Erasmuspartnere
• Studieforløb for eliteklasserne med  

kroatisk partner
• Medlemskab og deltagelse i UNESCO og 

EPAS-aktiviteter

Mulighed for et års oplæring i udlandet efter  
endt 3.g i en virksomhed i Tyskland, Irland eller 
Luxemburg (PIU).

UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Talentpraksis
Vi arbejder med talentpraksis med samarbejds-
partnere og ved egne forløb. 

• Tysk fokus: Legat-mulighed
• Tysk sprogdiplom DSD-I-PRO tilbydes til alle
• ATU 
• ASU 
• Masterclasses med virksomheder og 

organisationer 
• Forskerspirer 
• Science-talenter 
• Konkurrencer, fx Georg Mohr og sprogkon-

kurrencer
• Understøttelse af optag på internationale 

universiteter
• Dansk Erhvervs Talentpris

God og synlig feedbackpraksis 
Kvalitetsaktiviteter og målinger kan fremover  
ses i årskalenderen. 

Kvalitetskalenderen gennemgås med elevrådet 
ved hvert skoleårs start. 

Der køres et målrettet feedbackprojekt på tre 
udvalgte klasser. 

Der følges op på skriftlig feedback, som bliver 
understøttet af systematisering i MNB. 

GRØN OMSTILLING

Visualisering og inddragelse i undervisningen og 
på skolen. Alle fag indtænker aktualitet og fokus 
på grøn omstilling og bæredygtighed. 
 
Fokus på affaldssortering. 
 
Bus eller tog benyttes på studierejser, hvor det 
er muligt. 
 
Papirforbruget mindskes både for elever og 
lærere. 

Global Days gennemføres med fokus på grøn 
omstilling.

Elevrådet engageres i grøn omstilling, og det er et 
fast punkt på elevrådsmøderne.

Der oprettes et grønt bæredygtighedsudvalg, 
bestående af medarbejdere, elever og rektor/
vicerektor. 

 

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE OG  
AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Udviklende og attraktiv arbejdsplads for nye 
medarbejdere
Alle nye undervisere indgår i et DIG-mini- 
pædagogisk forløb med den Pædagogiske  
Faglige Koordinator for læring.

Alle nye medarbejdere får en mentor for hvert af 
de fag, der undervises i.

Alle nye undervisere indgår i et supervisionsforløb.

Udviklende og attraktiv arbejdsplads
Faste løbende ledelsesorienteringer. 
Medarbejderforsamlinger med relevante pæda-
gogiske emner, strategiske indsatsområder og 
mental sundhed for at styrke det gode arbejds-
miljø og den enkelte medarbejders trivsel.

Udvikling og implementering af nyt fag- 
evalueringskoncept ”Fra underviserevaluering  
til undervisningsevaluering” med forankring i  
faggruppernes arbejde med kvalitetsudvikling  
i fag og undervisning.
 
Underviserudvekslinger med ERASMUS og 
NORDPLUS.

Faste MUS- og GRUS-samtaler.
Der gennemføres GRUS hvert andet år. 

Løbende opfølgning på medarbejdernes mulig-
heder for relevant efteruddannelse.

Opbakning til løbende fælles sociale trivsels-
aktiviteter. 

SMART OG BÆREDYGTIG  
INSTITUTIONSDRIFT

LUDUS til opgavesedler og opgavestyring. 
 
Optimering af skemalægning med henblik på 
større forudsigelighed og bedre planlægning.  
 
Der etableres læringsudvalg bestående af lærere, 
leder og elever. Udvalget mødes kvartalsvist. 



Sådan arbejder vi med målene · Handelsgymnasiet Nørre Voldgade
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AKTUALITET OG RELEVANS I 
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER
                                                                                     
Advisory board skal repræsentere alle tre  
studieretninger og give input til virksomhedsfor-
løb, TechMarketing-dagen og masterclasses. 
Samtidig forholder advisory board sig til relevan-
sen af Brock Score-aktiviteterne.

Der vil være en  på forhånd planlagt årsplan  for 
virksomhedsbesøg for alle klasser og årgange 
i hver studieretning. Derudover arrangerer vi 
relevante besøg på museer, i organisationer og i 
byrummet med et alment dannende formål.

Vi afvikler den årlige TechMarketing-dag med 
oplæg fra relevante tech-virksomheder og 
ekspertforedrag. Eleverne arbejder med digitale 
tilgange og innovative metoder til løsning af 
relevante problemstillinger.

Masterclassforløb tilbydes som relevante bidrag 
til elever fra alle studieretninger, som gerne vil og 
kan.

Demokratiforståelse og almen dannelse styrkes 
via samarbejde med relevante organisationer og 
besøg på museer og lign.

Vi udvikler BusinessLab til et aktivt projektori-
enteret digitalt laboratorium, som anvendes og 
anerkendes af både elever og lærere. 

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD

Vores studieretninger – Marketing, Future 
Business og UX Design – styrkes og profileres 
yderligere i forhold til erhvervsliv og uddannelse.

Vi har fokus på uhjulpet frafald for at forstå bag-
grunden og kunne handle aktivt på det. I 2022/23 
vil der være et særligt fokus på at fastholde og 
skabe et godt læringsmiljø for de mange nye 
1.g-klasser, og der udarbejdes en klar plan, hvor 
målet er min. samme lave frafald efter 1. år som på 
de øvrige Niels Brock-gymnasier. Skolens korte 
lunte-politik er et afgørende element i planen. 

Vi vil styrke indsatsen for at få flere ansøgere til at 
vælge NVG som 1. prioritet gennem mund til øre – 
altså tilfredse ambassadører.

Tidligere elever fra NVG inviteres ind i skolens 
alumnenetværk og tilbydes at deltage i skolens 
liv og inspirere nuværende elever med viden om 
uddannelse og karriere.

Relevans og aktualitet i vores uddannelser sikres 
blandt andet i samarbejde med ITU, hvor der 
gennemføres konkrete samarbejdsprojekter med 
fokus på programmering og ITA.

Deltage i enten studie- eller virksomhedspraktik. 

UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

På NVG arbejder vi målrettet med kvalitetsar-
bejdet. Desværre har vi på to vigtige KPI’er ikke 
nået vores målsætning. Det drejer sig om vores 
løfteevne, der har været signifikant negativ, samt 
frafaldet efter 1. skoleår, der ligger markant højere 
end de øvrige Niels Brock-gymnasier. 

Arbejdet vil derfor centreres om:
• At styrke og strukturere vores feedback-

praksis og derved sikre, at der anvendes 
samme skabelon og arbejdes med de 
fælles retningslinjer

• At selvevalueringen og den skriftlige 
opfølgningsplan for kvalitetsarbejdet bliver 
forankret i lærerkollegiet

• At kulturen på gymnasiet bliver efterset, og 
det sikres, at Niels Brocks DNA samt korte 
lunte politikken håndhæves, så vi fastholder 
de dygtige elever, der opsøger et dynamisk 
og ambitiøst læringsmiljø (akademisk 
adfærdskontrakt)

• At vi på NVG løfter i flok og at alle lærere 
påtager sig at lede klasserummet og der-
med er ansvarlige for det gode læringsmiljø. 
Faste pladser, makkerpar og netværksgrup-
per understøttes af alle.

 
Vi stiller skarpt på digital dannelse via en 3-årig 
progressionsplan. Vi arbejder med DIDAK (digital 
dannelse og digital kompetenceudvikling) og 
digitale læsestrategier.

Et aktivt elevdemokrati er afgørende for et godt 
studiemiljø, og på hver af vores tre studieretninger 
er der et dynamisk Student Advisory Board, som 
er med til at udvikle profilerne og sikre relevans.

Vi har fokus på forståelse for fællesskab og 
ordentlighed i alle sociale relationer. Vi samar-
bejder med relevante aktører, herunder Sex og 
Samfund og DrugRebels, for at sikre indsigt, viden 
og forståelse for god opførsel og det at kunne 
sætte grænser.  

NVG udvikler, for midler fra DSEB, en særlig 
indsats for at styrke indlæringen for elever med 
forskellige diagnoser inden for ASF-spektret.

GRØN OMSTILLING

Visualisering og inddragelse i undervisningen og 
på skolen. 

Alle fag indtænker aktualitet og fokus på grøn 
omstilling og bæredygtighed. 
 
Fokus på affaldssortering. 
 
Bus eller tog benyttes på studierejser, hvor det 
er muligt. 
 
Papirforbruget mindskes både ved elever og 
lærere. 

Elevrådet engageres i grøn omstilling, og det er et 
fast punkt på elevrådsmøderne.

Der oprettes et grønt bæredygtighedsudvalg, 
bestående af medarbejdere, elever og rektor/
vicerektor. 

 

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE OG  
AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Vi lægger vægt på at lytte til medarbejdernes 
oplevelse af det gode arbejdsliv og ved, at struktur 
og stabilitet er efterspurgt, hvorfor vi vil styrke 
planlægningen og minimere ændringerne –  
konkret ved at have langt færre skemaændringer. 

Det kollektive ejerskab for undervisningen – men 
også kulturen på skolen – skal styrkes blandt  
andet gennem undervisningsevaluering og  
styrkelse af faggrupperne, men der skal også 
være klare forventninger til “ejerskabet”. 

Styrkelse af det tværfaglige samarbejde i  
studieretningsteams og fokus på implementering 
af GRUS.

Der beskrives en code of conduct om møde-
deltagelse og kommunikation.

Onboarding af underviserne på NVG i en intro-
duktionsbog. Faste møder med andre nye under-
visere og en kollega/leder om de udfordringer, der 
dukker op.

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

SMART OG BÆREDYGTIG  
INSTITUTIONSDRIFT

Læringsudvalget, der består af både lærere og 
elever, har en vigtig rolle i gymnasiets kvalitets-
arbejde.  

Vi har fokus på, i fællesskab med de øvrige  
gymnasier, at implementere digitale systemer til 
hjælp til læsning, rettearbejde og feedback.

Studievejledning og ledelse bidrager til RPA-
teamets arbejde med at afsøge muligheder 
for automatisering af administrative processer 
i forhold til implementering af Ludus og andre 
programmer.

Fagfordelingen og undervisernes opgave- 
beskrivelser vil fremover blive udarbejdet i Ludus.

Vi samarbejder aktivt med resten af organisa-
tionen om at afsøge mulighederne i at anvende 
Plandisk på alle niveauer i organisationen.



UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Niels Brock er landets bedste GSK-afdeling  
målt på karakterer, kursisttilfredshed og  
gennemførelse.

Karaktergennemsnittet er højere end 6,5.

På en skala fra 1-5 svarer eleverne min. 4,5 i gen-
nemsnit på spørgsmål om tilfredshed med:
• Det faglige niveau
• Lærerens engagement og formidlingsevne

Gennemførelsesprocent:
(Beståede i % af tilmeldte 1. undervisningsgang) 
Fysiske hold: 80 %
Onlinehold: 65 %

Karaktergennemsnittet er højere end 6,2.

På en skala fra 1-5 svarer eleverne min. 4,0 i  
gennemsnit på spørgsmål om tilfredshed med:
• Det faglige niveau
• Lærerens engagement og formidlingsevne

Gennemførelsesprocent:
(beståede i % af tilmeldte 1. undervisningsgang) 
Fysiske hold: 75 %
Onlinehold: 60 %

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

Afdelingen vokser årligt i antal tilmeldinger og 
markedsandel blandt GS-koordinatorskolerne.

Alle GSK-fag, 100 %, udbydes løbende og  
fleksibelt med kursusstart 9-10 gange årligt.

Kurserne udbydes med undervisning:
• Online med tilbud om fire fysiske  

mødeaftener
• Aftenhold
• Daghold med to niveauer
• Formiddags- eller eftermiddagshold
• Komprimerede månedshold
• Sommerhold

Samt særlige forløb rettet mod SOF-kursister 
(supplerende overbygningsforløb).

Markedsandel, opgjort som antal tilmeldinger i % 
af samlet antal tilmeldinger for GS-koordinator-
skolerne: 20 %.

Alle GSK-fag, 100%, udbydes løbende og fleksi-
belt med kursusstart ni-ti gange årligt.

Kurserne udbydes med undervisning:
• Online med tilbud om fire fysiske  

mødeaftener
• Aftenhold
• Daghold med to niveauer
• Formiddags- eller eftermiddagshold
• Komprimerede månedshold
• Sommerhold

Samt særlige forløb rettet mod SOF-kursister 
(supplerende overbygningsforløb).

Markedsandel, opgjort som antal tilmeldinger i % 
af samlet antal tilmeldinger for GS-koordinator-
skolerne: 20 %.

KPI’er · GSK
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SPÆNDENDE ,  UDVIKLENDE 
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Underviserne anvender digitale hjælpeværktøjer 
som en naturlig del af undervisningen.

Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste med-
arbejdertrivselsmåling.

Brug af digitale værktøjer i MitNielsBrock:
• Min. 100 % af nye undervisere på  

niveau 1 efter 1. års ansættelse
• Min. 100 % af nye undervisere på  

niveau 2 efter 2. års ansættelse
• Min. 100 % af nye undervisere på  

niveau 3  efter 3. års ansættelse

Kun grønne evalueringer i skoleårets sidste  
medarbejdertrivselsmåling.

Brug af digitale værktøjer i MitNielsBrock:
• Min. 80 % af nye undervisere på 

niveau 1 efter 1. års ansættelse
• Min. 80 % af nye undervisere på  

niveau 2 efter 2. års ansættelse
• Min. 80 % af nye undervisere på  

niveau 3 efter 3. års ansættelse
 

SMART OG BÆREDYGTIG   
INSTITUTIONSDRIFT 

Undervisere og studieadministration samarbejder 
om rationel drift, fastholdelse og gennemførelse.

 
Optimal holdstørrelse: Ratio 22 for fysiske hold. 
(Ratio opgjort som taxameterudløsende kursister 
pr. hold.)

Gennemførelsesprocent:
(beståede i % af tilmeldte 1. undervisningsgang):
Fysiske hold: 80 %
Onlinehold: 65 %

Optimal holdstørrelse: Ratio 21.
(Ratio opgjort som taxameterudløsende kursister 
pr. hold.)

Gennemførelsesprocent:
(beståede i % af tilmeldte 1. undervisningsgang): 
Fysiske hold: 75 %
Onlinehold: 60 %
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SPÆNDENDE ,  UDVIKLENDE 
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS
                                                                                     
Alle underviserne skal kunne varetage online-
undervisning på linje med fysisk undervisning.

Individuelt og i samarbejde med kollegaer sikres 
overførsel af ”god praksis” mellem onlineundervis-
ningen og den fysiske undervisning.

GSK-underviserne integreres i videst muligt 
omfang i DIG-faggrupperne. 

Alle GSK-undervisernes faglige kompetencer 
vurderes med henblik på relevant opkvalificering, 
herunder pædagogikum.

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD

Kursusudbuddet tilpasses løbende den aktuelle 
efterspørgsel efter fag og niveauer.

Fokus på den information, kursisten får før 
kursustilmelding gennem hjemmesiden. Sker i 
samarbejde med Learning Hub og Marketing.

Klar information og afstemning af forventninger 
til studieaktivitet er væsentligt ved fastholdelses- 
bestræbelser.

Alle onlineforløb suppleres med obligatoriske 
synkrone møder/fysiske møder.

UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Underviserne anvender digitale hjælpeværktøjer
i størst muligt omfang, herunder skabeloner i 
samarbejde med Learning Hub.

Den faste struktur på rummene i MNB, der er ud-
viklet i samarbejde med Learning Hub, skal følges 
af alle undervisere, så kursisterne bliver ledt bedst 
muligt igennem kursusforløbet. 

Fokus på feedback, med interne workshops og 
kollegialt samarbejde og supervision.

Kursisterne skal kende og anvende matematik-
centrets tilbud om fysisk og onlinevejledning.

Målrettede, fokuserede indsatser med tydelige 
indikatorer for hvorvidt GSK-kursister vil bestå, 
udarbejdes og igangsættes.

SMART OG BÆREDYGTIG  
INSTITUTIONSDRIFT

Opfølgning på studieaktivitet automatiseres i 
videst muligt omfang – både hvad angår fysiske 
hold og onlinehold.

Der vil være en vurdering af udbudsplanen, 
særligt for de mindst søgte fag, med hensyn til 
frekvens og placering på året

GRØN OMSTILLING

Fokus på affaldssortering. 
  
Papirforbruget mindskes både for elever og 
lærere. 

Sådan arbejder vi med målene · GSK
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The past year has been a challenging one for the  
department, primarily due to the proposed change 
in the law regulating student visas. For an extended 
period, it looked as though the January 2022 intake 
would be our last. However, the law decree was 
shelved following a concerted effort by Niels Brock 
management and industry contacts. Clearly, both 
local and geopolitical developments have a strong 
impact on regulators here and are monitored carefully. 
Strategically, we are therefore continuously looking at 
options for diversifying our intakes thereby reducing 
dependence on single student type.  
 
This semester we have taught out the Business  
Administration Bachelor Program (previously known 
as the American BSc). Since the beginning of the  
program 278 students have graduated in Copen-
hagen and more than 600 have been distance 
education students in Asia. As a result of running this 
program, much experience and expert knowledge in 
the field of hospitality has been built up and will form 
the foundation of new programmes to be introduced 
in the coming years. 

We are also teaching out the MSc International Busi-
ness and Management and looking ahead, our profile 
and identity lies in primarily offering undergraduate 
programmes within business. There is an increasing 
demand for IT professionals, and we will thus offer 
programmes that combine business skills with IT-
competencies.  
 
The BSc (Hons) Business Studies programme has 
grown considerably since its introduction in 2019 and 
we expect to maintain this growth over the coming 
years. Our strong partnership with De Montfort Univer-

sity continues to form the solid foundation on which 
our operations are based.

SUSTAINABILIT Y AND CIRCULAR ECONOMY 

We will contextualize all modules taught at NBCBC 
to contain an element of sustainability and circular 
economy. That way we provide our graduates with 
a competitive advantage in the modern business 
sector, living up to our obligations of both improving 
quality of life as well as employability.
 
WELL-BEING 

The pandemic and ensuing lockdowns have had an 
impact on the way we interact and highlighted the 
need for well-being activities. At NBCBC, we strive  
to enhance the student experience and we will do so  
by introducing a range of new and innovative  
extra-curricular activities, strengthening ties with 
industry and incorporating targeted blended learning 
opportunities.
 
FORMATIVE FEEDBACK 

Standardization of the student workload focusing on 
work-life balance by evening out deadlines is another 
focal area. Visualization and overview of workload and 
the continued focus on formative feedback and feed-
forward will also be key components in enhancing our 
teaching and learning environment

OUR PROFILE  

NBCBC is a unique place of teaching and learning 
with our combination of small classes, close contact 
between faculty and students and strong links to 
industry. We will build on this by integrating entrepre-
neurial skills and challenging our students to connect 
further with industry. 

Niels Brock Faculty  
of Higher Education 

PÅ VEJ 2022-2025   NIELS BROCK
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WORLD CLAS S EDUCATION 

Annual increase in student satisfaction and  
achievement.

Marks
15% of graduates will achieve a programme 
average of 70% or higher.

Graduation rate 90%.

Student satisfaction
95% agree that the programme 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.

90% of students agree that the quantity and 
timing of assessment feedback is satisfactory.

Marks
7% 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.

PROVIDING AT TRACTIVE EDUCATION 

Annual increase in student numbers and class 
diversity.

Intake
470 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.

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

Intake
January 2023: 125 students 
September 2023: 200 students

Retention
85% continue their study from year to year.

STRATEGIC KPI  2025

KPI 2022-2023
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SMART AND SUSTAINABLE  
OPERATIONS

Transferring administrative procedures to It-based 
alternatives.

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

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

Standardized procedures of formative feedback 
by way of audio and/or video and/or writing 
implemented.

INNOVATIVE AND CONTEMPORARY
BUSINES S ORIENTED PROGRAMS 

Annual increase in numbers of guest lectures and 
company visits.

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

The Advisory Board is an integrated part of 
programme development and meets twice an-
nually to contribute to continuous development of 
business oriented elements.

Case competitions are held each semester in 
partnership with industry.

70% of all graduates are employed in relevant 
occupation or in further studies 12 months after 
graduation.

The percentage of graduates of the 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 
programmes.

Partnerships
All programmes feature at least one guest lecture 
per cohort 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.

Two case competitions held in collaboration with 
industry per semester.

Advisory Board to hold meetings September and 
January to review curriculum and programme 
development.

STIMULATING WORK ENVIRONMENT 

Annual increase in job satisfaction ratings as well 
as job involvement for engaged and highly quali-
fied 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 Educa-
tion or similar degree.

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

All faculty continuously engaged in competence 
development in collaboration with DMU/MDX

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

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

At least two faculty members visit partner univer-
sities pr term to engage in knowledge sharing, 
guest lecture and enhance academic profile. 



PROVIDING AT TRACTIVE EDUCATION

New IT-Bachelor programme.

Development of level-specific didactics.

Cross-subject and cross-level coordination and 
scaffolding.

Increase numbers, and diversification of regions 
of origin, of agents to enhance diversity in intake.  

Benefit from diversified staff background of faculty 
and their network. 

Focus on mental health of students.

Enhance understanding of student profiles. 

WORLD CLAS S EDUCATION 

Implementing outcome of 1st year student study 
in terms of classroom policy, expectations and 
requirements. 

Alignment of DMU and NB marking and feedback 
norms. 

Streamlining rules related to feedback. 

Additional feedback provided to students  
requiring resubmission. 

All students and lecturers provided with dates of 
compulsory workshops on critical analysis and 
academic writing at beginning of semester.

Module handbooks from DMU to be provided  
4 weeks prior to module start to provide enough 
time for discussion of contents and feedback 
methods including examples of assessments. 

Pedagogical days planning for first week of 
semester.

Process of peer and reverse feedback  
implemented.

INNOVATIVE AND CONTEMPORARY 
BUSINES S ORIENTED PROGRAMMES
                                                                                    
Introduction of new programmes with sustainabi-
lity and circular economy as key component.

Contextualization of assessments to build  
stronger ties to industry.

Develop up-to-date technology course to give 
hand-on skills to prepare graduates for work-life.

Sustainability integrated into all modules to 
equip students with skills in context of dynamic 
corporate world. 

Developing entrepreneurial skills by holding case 
competition on sustainability. 

Enhance understanding of student profiles.
Job fairs and support for internships in Danish  
industry.

Alumni ambassador. 

How to reach the goals · DMU & MDX programmes
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GREEN TRANSITION

Head of Sustainablity.

Review all curricula to include sustainability.

Case competition(s) on sustainability.

Partnering with local non-profits. 

Company visits. 

Living sustainability and feedforward to own 
communities. 

Transnational partnerships.

STIMULATING WORK ENVIRONMENT

Dedicated faculty work-space.

Diversified workload. 

Contextualization of modules to allow for higher 
academic freedom to suit lecturers’ specialty.

Workload planned for full academic year,  
enhancing continuity and predictability.

2 faculty members to visit DMU/MDX pr.  
semester to enhance knowledge sharing. 

Cross-faculty joint research and casework with 
DMU/MDX faculty.

SMART AND SUSTAINABLE  
OPERATIONS

Effective organization.

Clarify process of collaboration and knowledge-
sharing with DU/MDX module leader.

Workshops on how to use e-book facilities further 
to support Universal Design of Learning.

Centralized forms for feedback, internal modera-
tion and feedforward embedded within module 
materials.

Standardization of submission deadlines, con-
sidering student and faculty workload to provide 
clearer overview. 

DMU & MDX PROGRAMMES     63
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Vores uddannelser og kursusforløb er alle karakteri-
seret ved kombinationen af høj faglighed og praktisk 
anvendelighed. Vores drivkraft er at være med til at 
kompetenceudvikle fremtidens ledere og derfor være 
top of mind, når danske virksomheder skal vælge 
samarbejdspartnere til uddannelsesforløb. Vi skal 
være en af Danmarks største udbydere af skrædder-
syede uddannelsesforløb inden for lederuddannelser. 

Løbende tilpasning og udvikling af MBA Go-uddan-
nelsen, bestyrelsesuddannelserne, masterclasses 
samt skræddersyede forløb for at sikre, at vores 
udbud til hver en tid imødekommer de behov og krav, 
erhvervslivet stiller i forhold til fremtidens ledere. 

MBA Go, med primært virtuelt format og undervisning 
på dansk, vil fortsat være vores prioriterede MBA-
uddannelse. Januar 2023 introduceres en præ-MBA, 
som kan kvalificere flere til at tage en MBA. Ud over 
at være adgangsgivende til vores MBA Go vil det øge 
kendskabet til vores øvrige udbud. MBA er en stor 
mundfuld, hvorfor dele af uddannelsen udbydes, så 
fleksibiliteten øges yderligere. 

Bestyrelsesuddannelsen med de to nuværende spor 
optimeres og udvikles yderligere med endnu mere 
fokus på ESG samt diversitet og inklusion. For at sikre, 
at vi hele tiden har ”time to market” og udviklingen 
i erhvervslivet, indsætter vi løbende undervisere fra 
erhvervslivet, som er eksperter inden for deres felt.

Masterclasses er et supplement til vores nuværende 
og tidligere deltagere på MBA/bestyrelsesuddannel-
ser samt de ledere, der ønsker kompetenceudvikling 
med fremtidsorienteret og omsættelig viden i et kur-
susformat. Den enkelte masterclass tilbyder én dags 
fordybelse i et særligt område. 

I tæt dialog med virksomheder udvikles, ved efter-
spørgsel, skræddersyede uddannelses- og kursus-
forløb med udgangspunkt i Niels Brock Executives 
akademiske fundament samt masterclasses med 
eksterne undervisere.   

Ét af vores karakteristika er den tætte kontakt med 
aftagere og virksomheder – denne fastholdes gen-
nem månedlige webinarer – herunder udvikling af on 
demand-webinarer – og nyhedsbreve med henblik på 
udbredelse af kendskabet til udbuddet.

Niels Brock Executive 
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KPI’er · Niels Brock Executive 

UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Niels Brock Executive er en professionel udbyder 
af uddannelse målrettet folk fra erhvervslivet.

Masterclasses er en fødekæde for bestyrelses- 
uddannelserne og MBA.

Niels Brock Executive har et bredt og  up-to-date 
kursusudbud og uddannelse for alle.

10 % af dimittenderne på MBA får 70 % eller 
derover i deres hovedopgave. 

Dimittendraten på MBA er 90 %.

90 % af de studerende mener, at den modtagne 
feedback styrker deres læring og er anvendelig til 
fremtidig læring.

90 % af de studerende mener, at kvantitet og 
timing af feedback er tilfredsstillende.

5 % af dimittenderne på MBA får 70 % eller 
derover i deres hovedopgave.

25 % af deltagerne på masterclasses tilmelder 
sig MBA Go eller bestyrelsesuddannelserne.

25 % af deltagerne på Niels Brock Executive  
deltager i netværksarrangementer.

Dimittendraten på MBA er 85 %. 

Formativ feedback
75 % af de studerende mener, at den modtagne 
feedback styrker deres læring og er anvendelig i 
fremtidig læring.

75 % af de studerende mener, at kvaliteten og 
timingen af feedbacken er tilfredsstillende.

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD 

Niels Brock Executive er en anerkendt  
professionel udbyder af lederuddannelser og 
-kurser til erhvervslivet.

Niels Brock Executive er en af Danmarks største 
udbydere af skræddersyede undervisningsforløb 
inden for lederuddannelser.

Samlet optag på:
MBA: 150 studerende årligt

+ 200 branchespecifikke MBA-studerende 

Bestyrelsesuddannelserne: 150 deltagere årligt

Præ-MBA: 50 deltagere årligt

Der er oprettet 20 nye partnerskabsaftaler. 

Løbende udvikling af bestyrelsesuddannelse med 
særligt fokus på diversitet og bæredygtighed via 
inddragelse af Institut for Fremtidsforskning og 
andre interessenter.

Bestyrelsesuddannelserne: 100 deltagere årligt

MBA: 25 studerende med start januar 2023 og 
50 med start september 2023 

Der er etableret 10 partnerskabsaftaler mhp. bran-
chespecifik MBA – min. en hver måned frem mod 
juni 2023. I finansåret 2023 er der således min. 
200 MBA-studerende på branchespecifik MBA.

10 navngivne virksomheder, som vi ønsker part-
nerskabsaftale med, præsenteret i Q3.

Opstart januar 2023 Præ-MBA med min. 20 
deltagere.

Introduktion af micro degree/nano degree.

STRATEGISK KPI  2025

ÅRS-KPI 2022-2023
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SMART OG BÆREDYGTIG   
INSTITUTIONSDRIFT 

Niels Brock Executive er konceptualiserede, 
digitaliserede og kvalitetssikrede.

Niels Brock Executive er digitaliseret og profes-
sionelt i udtryk. Det gælder hele processen fra 
rekruttering til MitNielsBrock, undervisere, it-
support, administration, ledelse  og bibliotekar.

Målet er 8+ for alle ovenstående målt på en skala  
fra 1-10.

Niels Brock Executive er digitaliseret og profes-
sionelt i sit udtryk. Det gælder hele processen 
fra rekruttering til MitNielsBrock, undervisere, 
it-support, administration, ledelse og bibliotekar.

Målet er 7+ for alle ovenstående målt på en skala 
fra 1-10.

Udvalgte forløb er konceptualiserede, digitalise-
rede  og kvalitetssikrede.

Alle undervisere har deltaget i workshops om 
virtuel undervisning.

Der er udviklet onboarding-program til undervise-
re med fokus på pædagogik og forskningsbaseret 
undervisning.

AKTUALITET OG RELEVANS I  
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER

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

Niels Brock Executives advisory board er grund-
laget for kontinuerlig udvikling af fagligt indhold til 
uddannelserne.

Der er min. fem deltagere fra større og anerkendte 
virksomheder i advisory board. Advisory board 
mødes to gange om året.

Relevante parter inddrages i udvikling og gen-
nemførelse af bestyrelsesuddannelserne – fx 
Vækstfonden.

Alumninetværk bidrager til at vedligeholde 
virksomheders og enkeltpersoners interesse i og 
viden om udbuddet.

Min. tre deltagere fra større og anerkendte  
virksomheder i advisory board.

Niels Brock Executives alumninetværk etableres 
i struktureret form, og der afholdes mindst to 
møder årligt. Dagsordenen er diskussion af nye 
tendenser og fremtidens behov i virksomheder og 
i samfundet.

Afholdelse af en konference for alumni med 
min.  50 deltagere pr. gang.

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

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

Undervisernes motivation for og tilfredshed med 
at undervise på Niels Brock Executive måles. 
Målet er 8+ på en skala fra 1-10.

Der afholdes udviklingssamtaler med samtlige 
medarbejdere.

Samtlige medarbejdere på Niels Brock Executives 
uddannelser har været på kompetenceudviklings-
program med fokus på pædagogik og forsknings- 
baseret undervisning.

Undervisernes tilfredshed med at undervise på 
Niels Brock Executive er på 7+ på en skala fra 
1-10.

50 % af underviserne på Niels Brock Executives 
uddannelser er i kompetenceudviklingsforløb 
med fokus på pædagogik og forskningsbaseret 
undervisning med henblik for fremtidens bære-
dygtighed.
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Sådan arbejder vi med målene · Executive

AT TRAKTIV T UDDANNELSESUDBUD

Fokuseret, digital markedsføringsindsats følges 
op af personlig kontakt. Konverteringsraten for 
webinarer er 70 %.

Nyhedsbreve udsendes.

Der afholdes gå hjem-arrangementer for 
virksomheder.

Webinar afholdes en gang om måneden på  
henholdsvis MBA Go og bestyrelsesuddan-
nelserne.

Målrettet indsats for partnerskabsindgåelse. 

Samarbejdsaftaler med eksterne partnere om 
formidling af uddannelser mod betaling.

Tilkøbsmoduler på MBA Go med fokus på  
megatrends.

AKTUALITET OG RELEVANS I 
ERHVERVSRET TEDE UDDANNELSER
                                                                                     
Opsøgende arbejde mhp. at udvælge relevante 
virksomheder til advisory board og klarhed over 
kompetencebehovet.

Tæt samarbejde med Head of Sustainability fra 
CBC for at inddrage bæredygtighed i alle eksiste-
rende udbud samt evt. udvikling af nye fag.

UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Alt kursusmateriale er tilgængeligt online inden 
start.

Midtvejsevaluering gennemføres for alle forløb  
og inddrages i planlægningen.

Onboarding af deltagere på bestyrelses- 
uddannelser samt MBA Go inden studiestart.

Kompetenceudviklingsforløb for underviserne i 
stilladsering af uddannelsesforløb og formativ 
feedback.

Dimittendanalyse.

GRØN OMSTILLING

Tæt samarbejde med Head of Sustainability for 
at inddrage bæredygtighed i alle eksisterende 
udbud samt evt. udvikling af nye fag.

Udvikling af nye skræddersyede uddannelser i 
cirkulær økonomi for fx Lifestyle & Design Cluster 
og MISA, ved efterspørgsel.

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE OG  
AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Alle undervisere gennemfører nyudviklet, ensartet 
og kvalitetssikret onboarding-program med fokus 
på læringsstile og stilladsering.

Der gennemføres udviklingssamtaler med 
samtlige medarbejdere.

Samtlige undervisere deltager i webinarer om 
digitale læringsprogrammer i regi af Learning 
Hub.

SMART OG BÆREDYGTIG  
INSTITUTIONSDRIFT

Hjemmeside, tilmeldingsmodul, marketing  
automation og betalingsmodul optimeres.
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Niels Brock AMU

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) rummer gode 
kompetenceudviklingsmuligheder for den danske 
arbejdsstyrke og er en vigtig del af den danske 
flexicurity-model, men AMU-systemet er på mange 
måder et forældet og ufleksibelt system, der gør det 
administrativt tungt for både virksomheder og skolen 
at arbejde i, når der skal laves kompetenceudviklings-
forløb for den enkelte medarbejder eller for en med-
arbejdergruppe. 

Antallet af kursister på efteruddannelser på et AMU-
kursus er styrtdykket. Alene de seneste tre år er der 
blevet sendt hele 400.000 færre på kursus, og på 
Niels Brock er aktiviteten nu så lav, at den reelt koster 
skolen penge.

Derfor har skolens bestyrelse – efter dialog med 
arbejdsmarkedets parter – besluttet, at Niels Brock 
udfaser AMU-aktiviteterne frem mod 2023. Mulig-
hederne vil være enten at indgå i et landsdækkende 
virtuelt udbud eller som led i den konsolidering og 
specialisering, der også er nødvendig på andre 
erhvervsrettede uddannelsestilbud, at “bytte” uddan-
nelser med andre udbydere. 

Det er grunden til, at der ingen handleplan findes her i 
På Vej for AMU.  
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DIGITALISERING OG KOMMUNIKATION     73

Vores fokus er fortsat på meningsfuldt at understøtte 
Niels Brock med digitale ressourcer. Det betyder, at 
vi altid fokuserer på vores kerneopgave om at levere 
undervisning i verdensklasse. En naturlig følge heraf 
er, at vi også arbejder mod Niels Brocks generelle mål 
om at have et attraktivt uddannelsesudbud, aktualitet 
og relevans i vores erhvervsrettede uddannelser, 
en udviklende og attraktiv arbejdsplads og smart og 
bæredygtig institutionsdrift. Digitaliseringsstrategien 
handler ikke om at opfinde nye mål, men at vi sam-
men finder nye måder at komme i mål på.

Hver og en af os har, i corona-årene, været særligt 
forbundet med det digitale univers. På godt og ondt. 
Der er barrierer, som er blevet lavere – eller sågar 
helt nedbrudt – ligesom der er områder, som vi nu 
med stor sikkerhed kan sige ikke egner sig til at blive 
digitaliseret.

Tilsammen har vi erhvervet os en værdifuld viden, 
som vi nu skal udnytte fremadrettet. Med andre ord 
skal vi crowd source alt det, vi har lært, og kombinere 
den viden med vores fælles passion for at levere ud-
dannelse i verdensklasse. Digitaliseringsstrategien 
skal derfor bo i os alle – og lad det være en opfordring 
til alle, der ser nye digitale potentialer for Niels Brock, 
store som små, til at melde ind.

Vores digitale hovedindsatsområder er de samme 
som sidste år, da kerneopgaven heller ikke har æn-
dret sig.
 

HOVEDFOKUSOMRÅDER  
Onlinedidaktik og strømlinet digital infrastruktur, der 
understøtter elevers læringsprocesser:
• 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 brugervenlighed

Digitalisering af institutionsdrift/-processer ved hjælp 
af robotter og maskinlæring:
• Øget anvendelse af RPA i administrationen og 

bedre datatilgængelighed

Kommunikation og kunderejsen på hjemmesiden:
• Optimering af kommunikationen til kommende og 

nuværende elever, studerende og kursister samt 
selve kunderejsen på hjemmesiden

Digitalisering og kommunikation 
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UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE 

Niels Brock har en digital infrastruktur, definerede processer og standarder, 
der supporterer kvalitetssikring af uddannelser, kurser og feedbackprocesser.  

Definerede processer
Vi anvender velafprøvede skabeloner og instruktioner, som hele tiden bliver 
justeret og holdt skarpe. 

Kompetenceprogram
Alle nye undervisere mestrer niveau 1 efter første halve års ansættelse. Og 
alle nye undervisere mestrer niveau 2 efter det andet halve års ansættelse.
Alle undervisere på Niels Brock kan altid få support til anvendelse af de 
af Niels Brock definerede digitale værktøjer til understøttelse af lærings-
processer.

Feedback
Vi har en formuleret feedbackpraksis, som er tydeligt forankret i organisatio-
nen hos ledelse, lærere og elever.

Kompetenceprogram
100 % af nye undervisere mestrer niveau 1 efter første halve års ansættelse.
100 % af nye undervisere mestrer niveau 2 efter andet halve års ansættelse.

Digitalnielsbrock.dk gennemgår re-design med udgangspunkt i just in time-
learning som redskab til undervisernes kompetenceudvikling.

God og synlig feedbackpraksis
Handelsgymnasierne og erhvervsuddannelserne har nedsat mål relateret til 
elevernes oplevelser med feedback, som Learning Hub supporterer.

Kompetenceprogram
Nyansatte  
Vi har fokus på nyansatte det første år, hvor vi giver dem et fyldestgørende 
onboard-kursus i august, samt følger op på dem kvartalsvis i det første år. 
Emnerne i kompetenceprogrammet opdateres, og derudover tildeles hver 
ny underviser en lokal teknisk og didaktisk buddy.

Ansat i mere end to år 
De undervisere, der har været på Niels Brock i mere end to år, understøttes 
via just in time-learning. Konceptet just in time-learning består i, at læring 
foregår i det øjeblik, den skal bruges. Dette understøttes ved et opdateret 
DNB og en underviserkollega (en lærer, som også underviser), der er klar til 
at hjælpe med de udfordringer, den individuelle lærer oplever nu og her.

Desuden tages der stikprøver i undervisningsrum i MNB for at sikre, at de 
Niels Brock-standarder, der er sat for struktur og navigation, bliver opretholdt.

God og synlig feedbackpraksis
Learning Hub understøtter indsatsen gennem anbefalinger til metoder og 
værktøjer, som hensigtsmæssigt kan anvendes af underviserne til feedback.

Afdelingerne skal sørge for, at alle opgaver med fordybelsestid anvender 
NB’s instruktionsskema i MNB, og Learning Hub supporterer processen 
samt afrapporterer til ledelsen i efteråret og foråret.

Spørgsmål vedr. feedback i mini-ETU’en anvendes igen i 22/23 for at følge 
udviklingen – disse understøttes af kvalitative elevinterviews i foråret 2023. 

STRATEGISK KPI  2025

ÅRS-KPI 2022-2023
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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.  
Så læringsoplevelsen bliver af så høj kvalitet som muligt.

Vi er drevet af at følge med udviklingen inden for onlinedidaktik og ønsker, 
at så mange som muligt får muligheden for at kunne tilegne sig vores viden 
gennem dialog og sparring.

Medarbejderne i Learning Hub oplever, at de har en afvekslende hverdag 
med høj grad af selvindflydelse.

Medarbejderne i Learning Hub oplever, at de har en afvekslende hverdag 
med høj grad af selvindflydelse. Måles det i mini-MTU’en er gennemsnittet 
min. 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 og i samarbejde med resten 
af organisationen.

Medarbejderne deltager på relevante seminarer, kurser og konferencer for 
hele tiden at være opdaterede på seneste trends og erfaringsudveksler med 
andre.

SMART OG BÆREDYGTIG   
INSTITUTIONSDRIFT

Vi har få, men til gengæld velafprøvede modeller for, hvordan vi strukturerer 
vores læringsforløb, som vi hele tiden optimerer i samarbejde med lærerne.  

Anvendelse af digitale værktøjer
Der er altid opdaterede og klare anbefalinger til, hvordan der smartest arbej-
des med de fælles udvalgte læringsteknologier på Niels Brock. 

Optimering af processer
Learning Hub arbejder på tværs af fagområder med optimering af interne 
processer ved Niels Brock. Dækker procesoptimering i samarbejde med 
RPA, udvikling af standarder, skabeloner og lignende hjælp til arbejdsgange 
hos undervisere, administrative og elever.

Optimering af processer

Kvalitet
• Alle procedurer relateret til trivselsundersøgelser er velbeskrevne og 

dokumenterede
• En opdatering og samling af Niels Brocks kvalitetsudviklingssystem, 

processer og årshjul relateret til kvalitetssikring af uddannelserne
• Der igangsættes et arbejde med optimering af anvendelsen af data på 

kvalitet- og trivselsområdet

Mitnielsbrock.dk
• Implementering af en helt ny brugergrænseflade af mitnielsbrock.dk i 

sommeren 2023 sikres, så denne er til mindst mulig gene for lærere 
og elever

Kvalitet (undersøgelser og evalueringer)
Learning Hub evaluerer og udvikler, i samarbejde med de lokale afdelinger, 
Niels Brocks evalueringsprocesser relateret til undervisningskvalitet og 
elevtrivsel.
• Arbejdsprocesser relateret til ungdomsuddannelsernes trivsels- og 

kvalitetsundersøgelser kortlægges og beskrives ud fra fastlagt skema 
med input fra relevante aktører og interessenter

• Årshjul for Niels Brocks kvalitetsprocedurer videreudvikles 
• Kvalitetsudviklingssystemet samles for alle Niels Brocks ungdomsud-

dannelser og kvalitetssikres
• Der arbejdes mod at synliggøre relevante informationer, dokumentatio-

ner og data i ledelsens daglige arbejde med kvalitet i uddannelserne 
og elevtrivsel

Mitnielsbrock.dk
I 2023 overgår Niels Brock til en ny version af mitnielsbrock.dk (Moodle 4.0). 
Opdateringen tager udgangspunkt i et grundigt forarbejde med fokus på 
brugeroplevelsen på sitet, herunder navigation og workflow.
En velsupporteret overgang for vores ansatte og elever kræver:
• Udvidet kommunikation til undervisere og elever om ændringer  

på sitet
• Herunder kurser, webinarer, nyhedsbreve, videomateriale og lign.
• Opdatering af kernemateriale på digitalnielsbrock.dk
• Tests i samarbejde med Praxis forud for implementering
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PR, BRANDING OG IDENTITET

Niels Brock fastholder sin position som et stærkt 
brand, der er alment kendt for uddannelser af høj 
kvalitet og for at udfordre måden, der tænkes uddan-
nelse på.

Al ekstern kommunikation er udarbejdet og 
kvalitetssikret ud fra den fastsatte tone of voice og 
brandidentitet.

Brandposition fastholdes. Vi måler på generel digital 
synlighed og søgemønstre i et specialdesignet  
brandmålingsværktøj. Mål: minimumindeks 100.

Niels Brocks overordnede tone of voice formuleres, og 
arbejdet med at indarbejde den i al ekstern kommuni-
kation påbegyndes. 

SoMe-samarbejde med elever etableres. 

Tone of voice identificeres ved hjælp fra eksterne  
specialister – og formuleres i et reelt arbejdsdoku-
ment/en tone of voice-guide. Det gælder for både det 
skriftlige og visuelle arbejde. 

Fundamentet til en ny brandkampagne gøres klar.

Møder med gymnasiernes SoMe-udvalg mhp. viden-
deling og samarbejde.

En pro-aktiv indsats, der styrker fortællingen og øger 
kendskabet til det samlede Niels Brock – med særligt 
fokus på Executive-området.

En TikTok-kanal styrker brandfortællingen til den yngre 
målgruppe.

ELEVMÅL 

Kendskabet til EUX-gymnasiet er øget, og vi har et 
12-sporet EUX-gymnasium.

Niels Brock fastholder sin position som landets mest 
populære HHX-udbyder og har Danmarks højeste 
antal 1. prioritetsansøgere.

Kendskabet hos målgruppen (og deres forældre) til 
EUX skal øges.

Det sker bl.a. ved en EUX-informationskampagne 
målrettet både unge og forældre, og der måles på:
• Kendskabsgrad før og efter kampagne
• Antal gæster til Åbent Hus (sammenlignet med 

sidste fysiske Åbent Hus) 
• Rebranding af EUX

Afdelingen har ansvaret for at udarbejde et nyt koncept 
for Åbent Hus. (Evalueres af deltagere, både interne 
og eksterne).

Der måles på antal besøgende (sammenlignet med  
sidste fysiske åbent hus). 

Der skal laves et ‘kit’ af informationsmaterialer  
målrettet messer, besøg i folkeskolerne, UU-vejledere, 
brobygningselever og andre kontaktflader med  
interessenter og målgrupper.

Udbygget samarbejde med vejlederne på alle  
gymnasierne. 

STRATEGISK KPI  2025
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IV OG KURSER

Niels Brock Executive er en af Danmarks førende  
udbydere af MBA og bestyrelsesuddannelser.

Afdelingen supporterer med leadgenerering og  
markedsføring om at nå: 
• et optag på 75 MBA (B2C)-studerende årligt 
• et optag på 100 til bestyrelsesuddannelserne 

Samt understøtter arbejdet med 200 MBA-pladser 
(B2B).

Afdelingen supporterer desuden med en skarp  
“always on”-mediestrategi.

Der udarbejdes en “always on”-strategi på tværs af 
platforme og medier. 

Generel digital synlighed, der understøtter vores brand 
samt skaber konverteringer.

Løbende nyt content – herunder PR-aktiviteter.

Fokus på nye marketingtrends.  

Nyhedsbreve målrettet målgruppen med øget fokus 
på B2B.
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KUNDEREJSEN PÅ HJEMMESIDEN 

Niels Brock anerkendes for sin professionelle og let 
identificerbare kommunikation på digitale kundevendte 
flader.

Nielsbrock.dk fremstår som et gennemtænkt, opdateret 
og brugervenligt site, der er intuitivt for de besøgende. 
De besøgende finder hurtigt svar på alle deres spørgs-
mål på nielsbrock.dk, og det er let at komme i kontakt 
med Niels Brock.

Hjemmesiden har ensrettet opbygning inden for hvert 
uddannelsesområde og en tydelig indholdsstruktur samt 
en mere simpel navigation.

Tekster, billeder og film er gennemarbejdede, så ny “tone 
of voice” er genkendelig.

Hjemmesiden loader optimalt på både desktop og mobil.

User experience-undersøgelser ligger til grund for en 
delvis omstrukturering af nielsbrock.dk.

Der udarbejdes en plan og praksis for, hvordan hjemme-
siden altid holdes opdateret, og alle uddannelsesafdelin-
gerne har en formuleret praksis for netop deres afdeling.

En tilpasning og reduktion af templates skal sikre et 
strammere udtryk og en øget kvalitet og altid opdateret 
hjemmeside.

Der implementeres en ny og forbedret søgefunktion 
(search an you will find). 
 



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. Teamet  anvender UiPath ifm. SDBF-fælles-
skabet, hvor det giver mening.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

Alle medarbejdere er certificeret i Blue Prism.

Alle medarbejdere har opdateret viden om SQL-
databaser.

Organisationen er orienteret om, hvilke RPA-processer 
der er i drift, og hvilke processer der er under udvikling.

Alle igangværende og planlagte RPA-processer er 
synlige i Plandisc på MNB.

For alle nye RPA-processer bliver der lavet en  
businesscase.

Certificering og/eller efteruddannelse af medarbej-
derne med fokus på brug af Blue Prism og UiPath.

Internt/eksternt kursus om SQL-databaser.

Medvirker ved fællesmøder – både internt og eksternt 
– hvor vores viden har relevans.

Der samarbejdes med den øvrige organisation, og 
teamet opdaterer løbende om nye og igangværende 
RPA-processer.

SMART OG BÆREDYGTIG   
INSTITUTIONSDRIFT

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

Administrative processer, der med fordel kan  
automatiseres, er automatiseret.

Teamet holder sig opdateret på robotter udviklet  
i SDBF-fællesskabet.

Der er opbygget viden om AI/Machine Learning,  
og det anvendes i lille skala.

I samarbejde med Learning Hub afdækkes mulig-
heder for RPA-understøttelse i den pædagogiske del 
af Niels Brock.

Der opbygges netværk og erfaringsudveksling med 
andre virksomheder/skoler om RPA. 

Der er opbygget viden om AI/Machine Learning, og 
der er identificeret mindst ét område, hvor det kan 
benyttes på Niels Brock.

Vi afdækker fortsat automatiseringsegnede processer.

Vi involveres i Leaning Hubs projekter.

Vi deltager i erfamøder med andre skoler i SDBF-
fællesskabet.

Vi udfordrer organisationen på processer og rutiner 
med henblik på effektivisering, ensretning og automa-
tisering.

Vi oparbejder viden om AI/Machine Learning.

STRATEGISK KPI  2025
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Fællesadministrationen

Fællesadministrationen er Niels Brocks support- 
funktioner, hvis fælles 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 medarbejdere, der er certificeret til at arbejde med 
Blue Prism-robotter og UiPath-robotter. Disse medar-
bejdere er spydspidsen på det digitaliseringsarbejde, 
som Niels Brock har iværksat.

Fakta- og databaseret ledelse forudsætter adgang til 
fakta og data. Der arbejdes derfor blandt andet med 
automatisering af datahentning og strukturering af 
statistikker m.m., ligesom der fokuseres på at tilveje-
bringe valid ledelsesinformation hurtigere.
 

It arbejder kontinuerligt med at sikre let tilgængelig-
hed til skolens it-systemer. Det er væsentligt, at  
brugen af it-systemer er nem og smidig kombineret 
med høj driftsstabilitet. Derudover vil afdelingen  
arbejde på at gøre it til en løftestang i skolens udvik-
ling.

En af de knappe ressourcer på Niels Brock er lokaler.  
Der arbejdes derfor kontinuerligt med at optimere 
lokaleudnyttelsen. Der er fokus på, at så mange  
kvadratmeter 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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SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

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

De ugentlige/hver 14. dags undersøgelser (kontrol 
med arbejdet og trivsel) ligger gennemsnitligt over 
perioden på min. 4,5.

Min. tre fællesarrangementer for alle TAP’erne.

Kompetenceudviklingsforløb i dansk, engelsk, 
MitNielsBrock, Word og Excel på forskellige niveauer 
er mulige at tilgå online, så de kan gennemføres efter 
behov og på tidspunkter, hvor den enkelte medarbej-
der har tid til det. 

De ugentlige/hver 14-dags undersøgelser (kontrol med 
arbejdet og trivsel) ligger gennemsnitligt over perioden 
på min. 4,0.

Min. 3 fællesarrangementer for alle TAP’erne.

Min. én gang om året udbydes kompetenceudvikling 
i dansk, engelsk, MitNielsBrock, Word og Excel på 
forskellige niveauer.

I Survey.brock.dk oprettes undersøgelsen, og link 
bliver fremsendt til medarbejderne.

Resultaterne bliver tastet ind i regnearket på R-drevet, 
og mindst én gang om måneden vil tilbagemeldin-
gerne blive evalueret og evt. tendenser blive drøftet på 
afdelingsmøderne.

It- og økonomiafdelingen inddrages i processen og får 
vejledning i systemet samt adgang/fane i regnearket.

I august 2022 fastlægges tre datoer, og medarbej-
derne vil modtage mødeindkaldelse i Outlook. 

Arrangementerne skal alle have såvel en faglig som en 
social dagsorden.

Medarbejderne/afdelingerne bliver på skift ”udpeget” 
til at arrangere. Arrangementerne afvikles på egne 
lokationer. 

Arrangementer skal prioriteres af alle afdelinger, og 
der vil være mødepligt til den faglige del (hvor det er 
muligt).

På baggrund af et kursuskatalog og i forbindelse med 
MUS afklares medarbejdernes kompetenceniveau og 
evt. behov for udvikling. 

Et kursuskatalog vil være tilgængeligt på MNB 
august 2022 og bliver opdateret løbende med nye 
spændende kurser. Det registreres i Innomate, hvilke 
kurser medarbejderne har deltaget i.

SMART OG BÆREDYGTIG   
INSTITUTIONSDRIFT

Ressourcebevidst – Løser opgaverne smart.
Ensartethed – Digitalisering og automatisering. 

Struktur for arkivering af dokumenter m.m. er kendt  
og bruges af administrative medarbejdere og pæda-
gogiske ledere m.fl. 

90 % af gamle beviser er scannet ind.

Alle medarbejdere bruger aktivt work smarter- 
teknikker.

Der findes procesbeskrivelser/vejledninger for alle op-
gaver. I alle beskrivelserne fremgår det, hvem (angivet 
ved stillingsbetegnelse) der er ansvarlig for hvad.

Struktur for arkivering af dokumenter m.m. er kendt og 
bruges af administrative medarbejdere og pædagogi-
ske ledere m.fl. 

25 % af gamle beviser er scannet ind.

Alle medarbejdere bruger aktivt work smarter- 
teknikker.

Der findes procesbeskrivelser/vejledninger for alle 
væsentlige opgaver. I alle beskrivelserne fremgår det, 
hvem (angivet ved stillingsbetegnelse) der er ansvarlig 
for hvad.

Måles via Microsoft Forms to gange årligt, der sendes 
ud til alle brugere.

Udarbejde instruks for, hvad der arkiveres hvor.

Mapper optælles senest august 2022. Dokument på 
R-drevet med oversigt over mapper, der skal scan-
nes, vil løbende blive opdateret. Ledig kapacitet, fx 
studentermedhjælper, vil løbende scanne og gemme 
dokumenter på R-drevet.  

Introduktion og dialog om fokustid og work smarter-
teknikker.

Inddrage spørgsmål i løbende trivselsmåling.

På baggrund af årshjulet (eller tilsvarende dokument) 
vil de enkelte beskrivelser og vejledninger være 
tilgængelige på R-drevet, senest januar 2023. 

Der udarbejdes ens skabeloner til vejledninger/beskri-
velser, og to gange årligt kvalitetssikres dokumenter-
ne, og de bliver ”dato-stemplet” og ”underskrevet”.

STRATEGISK KPI  2025
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84    IT-AFDELINGEN

KPI’er · It-afdelingen

UDDANNELSE I  VERDENSKLAS SE

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

Mål for det trådløse nets stabilitet – Accesspunk-
terne har en oppetid, der er >99,5 % i normal 
kontortid (man.-lør. 7.30-16.00).

På en skala fra 1-5 vurderer eleverne det trådløse 
net til 4,9 – måles i fokusgruppeinterview.

Mål for det trådløse nets stabilitet – Access-
punkterne har en oppetid, der er >98 % i normal 
kontortid (man.-lør. 7.30-16.00).

På en skala fra 1-5 vurderer eleverne det trådløse 
net til 4,5 – måles i fokusgruppeinterview.

Måles via Miraki/ESIS-overvågningsværktøjer.

Der gennemføres mindst et fokusgruppeinterview 
på hvert gymnasium og på hver uddannelsesret-
ning pr. år. Kan suppleres med survey efter behov.

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

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

De ugentlige/hver 14. dags undersøgelser (kontrol 
med arbejdet og trivsel) ligger gennemsnitligt over 
perioden på min. 4,5.

Min. tre fællesarrangementer for alle TAP’erne.

Kompetenceudviklingsforløb i dansk, engelsk, 
MitNielsBrock, Word og Excel på forskellige 
niveauer er mulige at tilgå online, så det kan gen-
nemføres efter behov og på tidspunkter, hvor den 
enkelte medarbejder har tid til det. 

De ugentlige/hver 14. dags undersøgelser (kontrol 
med arbejdet og trivsel) ligger gennemsnitligt over 
perioden på min. 4,0.

Min. tre fællesarrangementer for alle TAP’erne.

Min. en gang om året udbydes kompetenceud-
vikling i dansk, engelsk, MitNielsBrock, Word og 
Excel på forskellige niveauer.

I Survey.brock.dk oprettes undersøgelsen og link 
bliver fremsendt til medarbejderne.

Resultaterne bliver tastet ind i regnearket på 
R-drevet, og mindst én gang om måneden vil 
tilbagemeldingerne blive evalueret og evt. tenden-
ser blive drøftet på afdelingsmøderne.

I august 2022 fastlægges tre datoer, og medar-
bejderne vil modtage mødeindkaldelse i Outlook. 

Arrangementerne skal alle have såvel en faglig 
som social dagsorden. Medarbejderne/afdelin-
gerne bliver på skift ”udpeget” til at arrangere. 
Arrangementerne afvikles på egne lokationer. 

Arrangementer skal prioriteres af alle afdelinger, 
og der vil være mødepligt til den faglige del (hvor 
det er muligt).

På baggrund af et kursuskatalog og i forbindelse 
med MUS afklares medarbejdernes kompetence-
niveau og evt. behov for udvikling. 

Et kursuskatalog vil være tilgængeligt på MNB 
august 2022 og bliver opdateret løbende med 
nye spændende kurser. Det registreres i Inno-
mate, hvilke kurser medarbejderne har deltaget i.

STRATEGISK KPI  2025

ÅRS-KPI 2022-2023
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SMART OG BÆREDYGTIG 
INSTITUTIONSDRIFT

Niels Brock løser opgaverne smart, så ressour-
cerne udnyttes bedst muligt. 

It-blanketter digitaliseres (fx forældres underskrift 
på computerordning).

100 % genanvendelse af brugt it-udstyr.

Digitale studiekort er implementeret.

Struktur for arkivering af dokumenter m.m. er 
kendt og bruges af administrative medarbejdere 
og pædagogiske ledere m.fl. 

Der findes procesbeskrivelser/vejledninger for alle 
opgaver. I alle beskrivelserne fremgår det, hvem 
(angivet ved stillingsbetegnelse) der er ansvarlig 
for hvad.

It-blanketter digitaliseres (fx forældres underskrift 
på computerordning).

100 % genanvendelse af brugt it-udstyr.

Digitale studiekort er implementeret.

Struktur for arkivering af dokumenter m.m. er 
kendt og bruges af administrative medarbejdere 
og pædagogiske ledere m.fl. 

Der findes procesbeskrivelser/vejledninger for alle 
væsentlige opgaver. I alle beskrivelserne fremgår 
det, hvem (angivet ved stillingsbetegnelse) der er 
ansvarlig for hvad.

Eksterne SDBF-blanketter med NemID-adgang 
senest sommeren 2023. Ligeledes gennemgås 
alle interne blanketter og digitaliseres, hvis det er 
muligt.

Udarbejde politik og procedure for genanvendel-
se af it-udstyr. Det undersøges, om det er muligt 
at genbruge/sælge udstyret så hurtigt som muligt, 
fx ved medarbejdersalg, og derved få et minimum 
af gammelt it-udstyr på lager.

Digitalt studiekort etableret sommeren 2022.  
Digitalt nøglekort/adgangskort til studerende 
inden sommeren 2023.

Udarbejde instruks for, hvad der arkiveres hvor. 
Måles via Microsoft Forms to gange årligt, der 
sendes ud til alle brugere.  

På baggrund af årshjulet (eller tilsvarende doku-
ment) vil de enkelte beskrivelser og vejledninger 
være tilgængelige på R-drevet, senest januar 
2023. 

Der udarbejdes ens skabeloner til vejledninger/
beskrivelser og to gange årligt kvalitetssikres 
dokumenterne, og de bliver ”dato-stemplet” og 
”underskrevet”.
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KPI’er · Facility management 

SIKKERHED, SUNDHED, ÆSTETIK 
OG INDRETNING 

Sikkerhed
Beredskabsplanerne beherskes af medarbejdere 
og elever – skolebetjente kan kompetent instruere 
heri.

Alle gældende standarder for bygningssikkerhed 
overholdes.

Sundhed
Niels Brock lever op til alle Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger vedr. hygiejne, og alle rengøringsar-
tikler er Svanemærket. 

Æstetik og indretning
Min. 90 % af elever og ansatte er tilfredse med 
æstetikken, og indretningen passer til formålet. 

Sikkerhed
Alle medarbejdere gennemgår beredskabsplaner 
årligt. Min. to gange årligt gennemføres øvelser i 
både brand og væbnet indtrængen.

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

Sundhed
Niels Brock lever op til alle Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger vedr. hygiejne og tænker indretning, 
således at øget fleksibilitet muliggøres. Min. 
90 % af anvendte rengøringsartikler er mærket 
klimavenlige.

Æstetik og indretning
Min. 80 % af eleverne er tilfredse med det fysiske 
arbejdsmiljø.

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

Øvelser gennemføres to gange årligt på alle 
afdelinger.

Borde 65 x 130 eller borde 60 x 120 og én type 
stole i klasselokaler. 

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

Facility manager initierer førstehjælpskurser, og 
målet (for de områdeansvarlige) er: At 100 % 
af alle studieadministrationsmedarbejdere og 
rejselærere, arbejdsmiljørepræsentanter samt 
skolebetjente har gennemført førstehjælpskursus.

SERVICE I  VERDENSKLAS SE 

Ordentlighed · Ensartethed · Professionalisme.

Ejendomsservice
95 % af medarbejderne siger (i MTU’en), at skole- 
betjentene er hjælpsomme og servicemindede 
og sikrer, at bygningerne fremstår pæne og ryd-
delige – inde som ude.

Min. 97 % af tidsfristerne i SLA overholdes.

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

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

Ejendomsservice
Medarbejderne udtrykker, at skolebetjentene er 
hjælpsomme og servicemindede og sikrer, at 
bygningerne fremstår pæne og ryddelige – inde 
som ude.

Min. 94 % af tidsfristerne i SLA overholdes.

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

TopDesk er styrende for arbejdet, og tidsfrister 
overholdes.

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

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

STRATEGISK KPI  2025

ÅRS-KPI 2022-2023
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SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Høj standard · Videndeling · Selvdreven udvikling.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

80 % af medarbejderne i bygningsområdet er 
faglærte.

Alle kvartalsvise medarbejdertrivselsmålinger er 
grønne.

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 TopDesk, waste-app  
og Outlook, som det vurderes nødvendigt.

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

SMART OG BÆREDYGTIG 
INSTITUTIONSDRIFT 

Ressourcebevidst · Løser opgaverne smart.

El-forbruget falder 20 % pr. m2 fra 2016-2025, og 
skolen anvender ikke ”sort” energi.

Alt affald sorteres, og andelen af genanvendelse 
stiger til min. 25 %.

Skolen er optimeret ift. undervisningslokaler,  
således at alle lokaler, der kan anvendes til under-
visning, bliver anvendt til det.

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

Alle skolens møbler på lagre er registrerede. 
Fjernlageret er rømmet og opsagt (såfremt det 
giver mening).

El-forbruget falder 12 % pr. m2 fra 2016-2023, og 
vi afdækker markedet for ”grøn” energi.

Der sorters affald alle steder i min. fem grupper: 
Mad, rest, papir, pant, plast. Ligeledes sorteres 
håndklædepapir særskilt – derfor dette findes. 

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

Oversigt over lokalebelægningen gøres tilgænge-
lig for ledere og TAP’ere.

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

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

Alle rengøringsartikler, der anvendes, skal have 
Svanemærket. 

Indkøb af undervisningsmøbler skal følge den 
vedtagne standard.

Statistik over lokalebelægningen gøres tilgænge-
lig for ledere og TAP’ere.

Der skal findes et system, der kan bruges til at 
lagerføre og styre møbler særligt på lagre.



KPI’er · Økonomi

SPÆNDENDE , UDVIKLENDE  
OG AT TRAKTIV ARBEJDSPLADS

Høj standard – Videndeling – Selvdreven udvikling.

De ugentlige/hver 14. dags undersøgelser (kontrol med arbej-
det og trivsel) ligger gennemsnitligt over perioden på min. 4,5.

Min. tre fællesarrangementer for alle TAP’erne.

Kompetenceudviklingsforløb for alle brugere på skolen i 
Prophix/Jedox, PowerBi, Acubiz og Aqoola er mulige at tilgå 
online, så de kan gennemføres efter behov og på tidspunkter, 
hvor den enkelte medarbejder har tid til det.

De ugentlige/hver 14. dags undersøgelser (kontrol med arbej-
det og trivsel) ligger gennemsnitligt over perioden på min. 4,0.

Min. tre fællesarrangementer for alle TAP’erne.

Min. én gang om året udbydes kompetenceudvikling for alle 
brugere på skolen i Prophix/Jedox, PowerBi, Acubiz og Aqoola.  

I Survey.brock.dk oprettes undersøgelsen, og link bliver 
fremsendt til medarbejderne. Resultaterne bliver tastet ind i 
regnearket på R-drevet, og mindst én gang om måneden vil til-
bagemeldingerne blive evalueret og evt. tendenser blive drøftet 
på afdelingsmøderne.

I august 2022 fastlægges tre datoer, og medarbejderne vil 
modtage mødeindkaldelse i Outlook. Arrangementerne skal 
alle have såvel en faglig som en social dagsorden. Medarbej-
derne/afdelingerne bliver på skift ”udpeget” til at arrangere. 
Arrangementerne afvikles på egne lokationer. Arrangementer 
skal prioriteres af alle afdelinger, og der vil være mødepligt til 
den faglige del (hvor det er muligt).

Økonomiafdelingen gennemfører undervisning evt. i form af et 
webinar i budget- og rapporteringssystem.
• PowerBi – økonomiafdelingen laver webinar/spørgetime.
• Acubiz – afholder webinar. Derudover gennemgås brugen 

af systemet for alle rejselærere.
• Aqoola – økonomiafdelingen afholder webinar, evt. i form 

af en spørgetime.

SMART OG BÆREDYGTIG   
INSTITUTIONSDRIFT

Ressourcebevidst – Løser opgaverne ”smart”.

Nyt budget- og rapporteringssystem er implementeret.

Struktur for arkivering af dokumenter m.m. er kendt og bruges 
af administrative medarbejdere og pædagogiske ledere m.fl. 

Optimering af samarbejdet mellem Niels Brock og det adm. 
fællesskab.

Reduktion af fakturaantallet med 30 % målt fra skoleåret 
2020/21 til 2025.

Der findes procesbeskrivelser/vejledninger for alle opgaver. I 
alle beskrivelserne fremgår det, hvem (angivet ved stillings-
betegnelse) der er ansvarlig for hvad.

 Budgetansvarliges vurdering af validiteten af data fra økonomi-
afdelingen, økonomiafdelingens viden om data samt assistan-
cen fra HR ligger på min. 4,9 ud af 5.

Evaluering af budget- og rapporteringssystem og evt. valg af nyt.

Struktur for arkivering af dokumenter m.m. er kendt og bruges 
af administrative medarbejdere og pædagogiske ledere m.fl. 

Optimering af samarbejdet mellem Niels Brock og det adm. 
fællesskab ift. årselevindberetningen.

Reduktion af fakturaantallet med 10% målt fra skoleåret 
2020/21 til 2022/23.

Der findes procesbeskrivelser/vejledninger for alle væsentlige 
opgaver. I alle beskrivelserne fremgår det, hvem (angivet ved 
stillingsbetegnelse) der er ansvarlig for hvad.

Budgetansvarliges vurdering af validiteten af data fra økonomiaf-
delingen, økonomiafdelingens viden om data samt assistancen 
fra HR ligger på min. 4,5 ud af 5. 

Mulighederne i Astones Jedox undersøges – præsentation, 
demo med egne tal. Vurdering af økonomi og ressourcetræk 
ved evt. implementering i efteråret 2022. Rapportering af 
realiserede tal fra 2023.

Udarbejde instruks for, hvad der arkiveres hvor. Måles via Mi-
crosoft Forms to gange årligt, der sendes ud til alle brugere.  

Gennemgang af processer og opgavefordeling vedr. årsele-
vindberetning. Udarbejdelse af beskrivelse/oversigt samt opga-
vefordeling. Vurdering af kontrakt/SLA med Rybners angående 
opgaven. På baggrund af årshjulet (eller tilsvarende dokument) 
vil de enkelte beskrivelser og vejledninger være tilgængelige 
på R-drevet, senest januar 2023. 

Analyse ud fra fakturaflow/Aqoola. Kontakt til budgetansvarlige 
med mange fakturaer fra samme leverandør med henblik på 
evt. at samle indkøb på månedsfakturaer. Mulige kandidater, 
håndværkere, Atea, sps-leverandører (konsulent/psykolog etc.).

Der udarbejdes ens skabeloner til vejledninger/beskrivelser og 
to gange årligt kvalitetssikres dokumenterne, og de bliver ”dato-
stemplet” og ”underskrevet”. På baggrund af årshjulet (eller til-
svarende dokument) vil de enkelte beskrivelser og vejledninger 
være tilgængelige på R-drevet, senest januar 2023. 

Minitilfredshedsundersøgelse udsendes til de budgetansvar-
lige i løbet af juni måned.

STRATEGISK
KPI 2025

ÅRS-KPI 
2022-2023

SÅDAN NÅR
VI MÅLENE 
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Historien om Niels Brock

Niels Brocks testamente af 19. februar 1796:

”Til Begyndelse og en velmeent Grundsten til en 

Grosserer Skoles Bygning eller at leie Værelser dertil, 

hvor en retskaffen Undervisning kunde læres for Gros-

serer og andre Reelhandels Børn og deres Paarøren-

de (som udi England, Hamborg og andetsteds haves) 

gives Renterne af den Capital, som bliver til Fond 

10.000 Rdl. Hvilken Capital udbetales 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 Østersøen og i det øvrige Skandinavien. Som 
købmand var han kendt og respekteret for sine rede-
lige handelsmetoder. Han var levende interesseret i 
tidens økonomiske og politiske emner, ligesom han 
engagerede sig i den brede befolknings livsvilkår.

Niels Brocks sociale engagement afspejles i det  
testamente, 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 bed-
ste værn mod fattigdom, og han var overbevist om, 
at godt købmandskab 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 selvom det er mere end 200 år 
siden, at storkøbmanden 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 Køben-
havn. 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 brancheorganisatio-
ner 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 samfunds-
mæssige udvikling.

Og drive forretning – det kunne han. Ved sin død 
efterlod han sig en samlet formue på ca. 900.000 
rigsdaler, hvilket var en temmelig anseelig sum – hele 
Kongeriget Danmarks statsindtægter var det år ca. 4 
mio. rigsdaler.
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