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Område

Indsats

Målsætning

Indikator

Vægt

Dokumentation

Basisrammen
Strategi

Der udarbejdes en

Strategi 2023 skal

strategi for Campus
Vejle gældende for 2020
- 2023

være drøftet og
godkendt af
bestyrelsen på mødet

Bestyrelsesreferat

15%

i december 2020 og
inden udgangen af
skoleåret 20/21 skal
initiativer på
afdelingerne være
iværksat
Kommunikation

Strategien skal
kommunikeres for den
enkelte medarbejder —
tydeligt og enkelt.

Kendskab til strategien
og dens indflydelse på
deres arbejde

Alle medarbejdere
skal have kendskab til
strategien og dens
indflydelse på deres
arbejde

Spørgeskemaundersøgelse
foråret 2021

10%

Sportscollege

Sportscollege er på
grund af konkurrence og
på grund af corona i et

Elevoptaget august
2021

Nye sportsgrene skal

Strategi

5%

Der skal være en
forbedring i

Intern opgørelse af
karakterer sommeren

10%

løfteevnen og
elevernes karakterer i
2020/21 i forhold til

2021

være etableret og
markedsført.

presset marked. Der er
behov for en
nytænkning af

Antallet af optagede
elever august 2021 på

konceptet

sportscollege, skal
være 5% højere end
ved optaget i august
2020

Handelsgymnasiets
faglige niveau

Gennem initiativer i
undervisningens
tilrettelæggelse skal det
faglige niveau på HHX
højnes

Løfteevnen og
studenternes
karakterer

2018 og 2019 målt for

Data for løfteevne fra
datavarehuset

Trivsel på
erhvervsuddannelserne

Læringsmiljøet på
uddannelserne EUD og
EUX skal forbedres

Elevernes vurdering af
læringsrniljøet

Digitalisering i
studieadministrationen

Implementering af
Ludus på alle afdelinger

Anvendelsen på
afdelingerne

Implementering af
Business Intelligencesystemet QLIK (til
analyse af data for
fravær, fastholdelse og
faglige resultater)
Øget fokus på elevernes
digitale dannelse og
digitale færdigheder

Omfanget af
undervisningslektioner
der foregår digitalt

Digitalisering i
undervisningen

Klima- og miljøpolitik

Der skal udarbejdes en
klima- og miljøpolitik for
Campus Vejle.

Institutionsdrift

Afklaring af
mulighederne for

Strategi for
digitalisering af
undervisningen på
ungdomsuddannelserne
Politikken skal
indeholde anvisninger
på hvorledes skolen
tænker bæredygtighed i
driften såvel som i
undervisningen.
Aftaler

eksamensresultatet
og for fagene
virksomhedsøkonomi
og matematik
Indikator for
læringsmiljøet for
skoleåret 2020/21
skal ligge over
resultatet fra
skoleåret 2019/20
Begge systemer skal
være fuldt
implementeret i
skoleåret 2020/21

Elevtrivselsundersøgelsen

10%

Intern rapport

10%

Strategi for
digitalisering af
undervisningen skal
være udformet inden
udgangen af 2020/21

Strategipapir

10%

Politikken er
udarbejdet inden
udgangen af skoleåret
2020/21.

Formuleret politik for
området

15%

Inden udgangen af
2020 er der taget

Indgåede aftaler

10%

administrative
fællesskaber

Organisering af
gymnasieafdelingen

Der skal skabes
tydelighed og klarhed
om arbejdsopgavernes
fordeling på
gymnasieafdelingen

Funktionsbeskrivelser
for ledere og
stabsfunktioner

beslutning om
etablering af
administrative
fællesskaber
Der er udarbejdet
funktionsbeskrivelser
for
gymnasieafdelingen
med tydelig angivelse
af lederes og
stabsfunktioners
arbejdsopgaver og
ansvarsområder

Funktionsbeskrivelser

5%

Ekstrarammen
Lærernes arbejdstid i
samvær med eleverne

Fastholdelse på
erhvervsuddannelserne

Arbejdsmiljø på
Handelsgymnasiet

Der skal effektiviseres
på den del af
arbejdstiden der
anvendes på møder og
administrative opgaver,
så der frigøres tid til
mere samvær med
eleverne
Der blev i foråret 2020
aftalt initiativer med
STUK angående
fastholdelse af eleverne
på
erhvervsuddannelserne
Samarbejdet mellem
ledelse og
medarbejdere skal
forbedres

Interne opgørelser for
medarbejdernes tid
(indikator 1 og 2 i
indberetningen)

Andelen af lærernes
arbejdstid, der bruges
i samvær med elever
skal være på eller over
niveau fra 2019/2020

Opgørelser af indikator 1
og 2 vedrørende
arbejdstidens anvendelse

33%

Frafaldet fra start på
grundforløb til start på
hovedforløb.

Frafaldet på GF1 og
GF2, og frafaldet i
overgangen mellem
Grundforløb og
hovedforløb skal
mindskes
I afdækningen af den
professionelle kapital i
efteråret 2021 skal
medarbejdernes
vurdering af
samarbejdet mellem
ledelse og lærere

Egne frafaldstal
Tal fra datavarehuset

33%

Professionel kapital
efteråret 2021

34%

Resultaterne fra
professionel kapital

ligge over niveauet fra
afdækningen i foråret
2019

2 lli

4

30

