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Dato august  2018 Revideret

Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked

Opfølgning på Strategiplan 2018
Mål fra strategiplan 2018 er indarbejdet i de relevante 
resultataftaler for centrene i Næstved Kommune. 

Ved opfølgningen på resultataftalerne følges således samtidig 
på Strategiplanen for 2018.

 

Status: Der anvendes følgende smiley-skala ved 
opfølgningen:

Opfølgning  august 2018
 Resultatet forventes nået.
 Tidsplanen forventes holdt.  
 Resultatet forventes i overvejende grad nået. 

(80%).
 Tidsplanen forventes i overvejende grad 

overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 
måneder)

 Resultatet forventes ikke nået 
 Tidsplanen forventes ikke holdt.
Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule 
smileyer,  skal der kortfattet kommenteres på 
målopfyldelsen: Hvorfor er  resultatet/tidsplanen ikke 
overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan 
bringer vi os i mål 

http://www.google.dk/imgres?q=sur+smiley&hl=da&sa=X&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=cSLJtjQGFX2Y7M:&imgrefurl=http://forsvaret.dk/FKO/Nyt%20og%20Presse/Ovrigenyheder/Pages/Forsvaretharsatfokusp%C3%A5arbejdsmilj%C3%B8et.aspx&docid=PK_3iP1_ha-y9M&imgurl=http://forsvaret.dk/FKO/Nyt%20og%20Presse/Ovrigenyheder/PublishingImages/r%C3%B8d%20smiley%20copy.jpg&w=225&h=225&ei=TMFUT-__IILotQbq1PjtCw&zoom=1
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Tema 2: Uddannelse og arbejdsmarked
Indsatsområde: Bedre uddannelse Status

Formål/effekt Måles hvordan/opnås gennem Resul
tater

Tids-
plan

Center / 
Centerchef

Mål: Effektmål: 

 En folkeskole blandt den bedste tredjedel af landets 
kommuner senest i 2020

 Løft i uddannelsesniveau i Næstved Kommune over en 5 – 10 
årig periode

 Styrkelse af brobygning mellem dagtilbud, folkeskole, 
overgang til ungdomsuddannelse og videre i 
uddannelse/beskæftigelse.

 Etablering af et attraktivt studiemiljø omkring det nye 
Campus Næstved i sammenhæng med resten af byen

 Tiltrække flere uddannelsespladser til Region Sjælland 
herunder gerne til Næstved.

 Større inddragelse og opbakning fra forældre til børns læring 
og trivsel i dagtilbud og skole 

Plan for Næstved Kommunes 
tiltag og indsatser for udvikling af 
et attraktivt campusmiljø og 
iværksættelse af tiltag jf. plan

CPU/bge

Dm i Skills, Næstved i 2019 – 
plan for, hvordan skolerne vil 
bruge skills til at sætte fokus på 
faglig stolthed før, under og efter 
DM i skills. 

CPU/bge
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0 Indsatsområde: Beskæftigelse  

Måles hvordan/Opnås igennem

Effektmål:
 Reducere den gennemsnitlige varighed af ledighedsperioder, 

hvor borgen modtager offentlig forsørgelse

Forstærket samarbejde med 
kommuner i arbejdskraftoplandet 

Indsatsen løses via Jobforum, KKR. CAM/TBP

Næstved Kommune skal i 2018 
være på landsgennemsnittet 
hvad angår ledige i job. 

I forhold til at have borgere færrest borgere på offentlig forsørgelse, 
så er Næstved Kommune i juni måned placeret som nr. 11 ud af 23 
kommuner i samme klynge. 

CAM/TBP


