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STRATEGISKE HANDLINGSPLANER 2022 
 
 
 
Zealands retning sættes af den overordnede strategi og den Strategiske Rammekontrakt, der indgås med Uddannelses- og Forskningsministeriet. De strategiske 
handlingsplaner favner afdelinger og dertilhørende videnklynger og centre i Rektoratet. Det løbende arbejde med de strategiske handlingsplaner for ét år ad gangen 
sikrer agile og fleksible afdelinger, der tilpasser aktiviteterne til kvalitetsresultaterne og udviklingen i vores omgivelser. 
 
 
Zealands strategi er revideret og dækker den kommende periode for 2022-2025. Ambitionen er, at Zealand er et synligt og attraktivt valg for unge uddannelsessøgende 
og for erhvervsaktive, der ønsker at videreuddanne sig. Vi når ud til mange unge og erhvervsaktive med forskellige baggrunde og forudsætninger, som ønsker at få del i 
og bidrage til et godt studieliv. For mange uddannelsessøgende er Zealand det naturlige førstevalg, når de søger en videregående uddannelse med en praksis- og 
erhvervsrettet profil. 
 
Strategien overholder tre overordnede temaer 

• Uddannelse og kompetencer til fremtiden – Læring, innovation, bæredygtighed og globalt udsyn 
• Viden der virker – Forskning, udvikling og partnerskaber 
• Uddannelse til flere – på flere måder 

 
 
 
 
 
 
 
De enkelte afdelinger og centre udarbejder strategiske handlingsplaner på baggrund af Zealand strategi 2022-2025 og den Strategiske Rammekontrakt 2022-2025. 
Ligeledes inddrages videnklyngernes arbejde og de fastsatte kvalitetsmål. 
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Strategisk Handlingsplan for Zealand – Køge og Nykøbing F. 
Afdeling/Uddannelser Køge (MMD, DKON, SØK, LØK, AØK og Autoteknolog) og Nykøbing (MAK og MMD + efteruddannelsen 

Diplom i Ledelse og AU i ledelse) 
 Jørgen Heramb, Jens Lautrup  
Temaer angivet med gult er obligatoriske  

 
Temaets forankring i Zealand 
strategi/Rammekontrakt/ 
Kvalitetsmål 

Hvad skal indsatsen løse/fremme? 
  

Prioriterede indsatser Konkrete mål på indsatser 
(og dokumentation) 

 

Uddannelsesudvikling. 
Adressere kvalitetsmål og regionale behov. Tværgående strategiske indsatser på udbud og mellem uddannelser 

Kvalitet og IA-forberedelse 
 

Løbende opsamling på vores 
kvalitetsmål. 
 
Vi skal sikre os at systematikken er 
fuldt forankret i vores afdelinger 

Løbende opfølgning på HiH, eksterne audits, 
vidensklynger, udviklingsplan, afdelingsstrategi 
og Zealands overordnede strategi. 
 
Forberedelse af de faglige miljøer til IA. 
 
 

Månedligt ledelsesmøde med opsamling af 
kvalitet på uddannelserne 
1 afdelingsmøde per semester 
2 søjlemøder per semester (IT og merkantil) 
1 Pædagogisk døgn pr semester 
2 uddannelsesudvalgsmøder  
1 videndag  

Grøn omstilling og Bæredygtighed 
Uddannelseselementer 
Interne indsatser bæredygtighed 

Synlig bæredygtigprofil på alle 
uddannelser, f.eks. studieordning, 
fagelementer, cases, temaer  
 
Uddannelserne skal sikre at de 
studerende har viden og værktøjet til 
at understøtte erhvervslivet i en 
bæredygtig retning    

Bæredygtighedsvision på alle uddannelser – 
udvikling af bæredygtig forretningsmodeller og 
grønomstilling  
 
Bæredygtig dannelse skal være en del af den 
enkelte uddannelse  
 
Øget grøn udvikling og forskning i samarbejde 
med det øvrige samfund  

2 valgfag på DKON 
Projektledelse på LØK 
Vugge til grav på SØK 
Optimering af Indkøb AØK 
Elbiler på Autoteknolog 
Køn samt bæredygtighed af kode MMD 

Studiemiljø, de studerende og fremragende undervisning 
Adressere trivsel, studentercentret læring og læringsudbytte 

Fastholdelse og gennemførelse  
Trivsel og studiemiljø 

Faglige og sociale aktiviteter der 
kobles,  fremmer de studerendes 
lærings udbytte, trivsel og engagement   

Et godt studiemiljø understøtter høj faglighed 
og engagement 

Tutorordning etableres på tværs af alle 
uddannelser for at sikre en god onboarding  
 
Gennemføre kompetenceudviklingskursus 
for tutor korps  
 
10 peer2peer workshops, f.eks. Labs, Kode 
Café, Excel workshop 
 
Fredagsbar – Cheerz_Zealand laver 6 
sociale arrangementer  
Studenterudviklingsamtale/coaching/tutoring 
i NYK  
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Kvalificering af faglige støttepersoner i 
samspil med studievejledning og 
Studenterrådgivning  

Udfoldelse af det pædagogiske grundlag 
og studentercentrerede 
tilrettelæggelsesformer  

Afsøge balancen mellem det fysiske, 
det digitale og online undervisning for 
de studerende og underviserne. 

Spilbaserede læringsformer  
 
Udfoldelse af jobprofiler i uddannelsen 
 
 
Afsøgning af undervisningsformer, der 
understøtter tid til forsknings og 
udviklingsprojekter 
 
 
Afdække den gode balancen mellem digital og 
fysisk undervisning på alle forskellige 
uddannelser 

DKON: business spil, MMD: start-up-
missionen, LØK 3.semester, AØK: rollespil 
 
 
 
Uddannelserne i samspil med LPU 
identificere best practice i forhold til 
balancen imellem online, digital og fysisk 
undervisning. 
 
 
 
 
 
 

Tydelighed og brobygning 
Synlighed og kendskab 
M& K, Optag, afdelinger 

Relations opbygning med specifikke 
ungdomsskoler og HF  
 
Synlighed i lokalområdet 

Relationer opbygges med skoler i lokale 
områderne, herunder EUC, Køge Gymnasium, 
Køge Handelsskole, MSG, Greve, Ishøj, 
Sydkysten, NYK: CELF, de 4 gymnasier i 
nærområdet og VUC 
 

Undersøgelse af mulighed for fagpakker på 
HF med VUC og Køge Gymnasium  
  
Identificere rekrutteringsambassadører på 
alle uddannelser, f.eks. tutorer  
 
Labs og Spaces åbent for lokalmiljøet x 6  
 
Deltagelse i studiepraktik x 1  
 
Deltagelse i 4 brobygningsindsatser 
 
Åbent Hus i Campus Køge den 12. 
november 

Videnarbejdet og videnudviklng. Ligger i videnklyngerne, hos CfEU, Efteruddannelse og på de enkelte udbud (HIH-mål) 
 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter som 
middel til at styrke videngrundlaget  

Formel struktur, klargøre ansvar, 
overblik over calls, ressourcer at 
trække på i forhold til udfærdigelse af 
BC, metodecoach osv (docent please) 

Udvikle en profil til at kunne gennemføre 
Frascati projekter  

Konkret målsætning om at få 5 adjunkter i 
gang med FoU (MMD og DKON) 
 
Afklaring af docent til at understøtte FoU på 
afdelingen 
 
Deltage i forskningstunge konferencer med 
WP 
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Strategisk Handlingsplan for Zealand – Slagelse 
Afdeling/Uddannelser Slagelse 
Ansvarlig akademichef/områdeleder Vibeke Toft Müller 
Temaer angivet med gult er obligatoriske  

 
Temaets forankring i Zealand 
strategi/Rammekontrakt/ 
Kvalitetsmål 

Hvad skal indsatsen løse/fremme? 
  

Prioriterede indsatser Konkrete mål på indsatser 
(og dokumentation) 

 

Uddannelsesudvikling.  
Adressere kvalitetsmål og regionale behov. Tværgående strategiske indsatser på udbud og mellem uddannelser 

Kvalitet og IA forberedelse 
 

Positiv akkreditering i 2024 Fokus på Akkreditering ”in-house” 
Systematisering af dokumentation 

Sharepoint implementeres, som 
dokumenthåndteringsværktøj i Slagelse 

Grøn omstilling og Bæredygtighed 
Uddannelseselementer 
Interne indsatser bæredygtighed 

Større bæredygtighedsfokus hos alle 
studerende/dimittender. 
Der lægges vægt på relevans for den 
enkelte faglighed. 

Understøttelse af fælles initiativer i nationale 
netværk ift. ”grøn omstilling” i nationale 
studieordninger. 
De lokale studieordninger tilpasses 

Bæredygtighed indgår som et væsentligt 
element på Jordbrugsteknolog. 
De andre uddannelser laver deres indsats, ud fra 
et efterspørgselsbehov. 
Opmærksomhed på samt tilpasning i forhold til 
arbejdsgiverorganisationers udmeldinger 

Studiemiljø, de studerende og fremragende undervisning 
Adressere trivsel, studentercentret læring og læringsudbytte 

Fastholdelse og gennemførelse  
Trivsel og studiemiljø 

Øge trivsel og gennemførelse SØK, MAK, JT og PBA:  
• SUS og mentorforløb 
• Introduktion af gruppekontrakter på 

holdniveau 
• Øget fokus på støttefunktioner for 

studerende med diagnoser 
• Gennemførelse af sociale arrangementer 
• Inddragelse af relevante 

casevirksomheder 
 
LAB: 
• Registrering af løbende frafald på 

uddannelsens 1. – 3. semester med 
angivelse af frafaldsårsagerne.  

 
MMD, PT og VVS : 
 
Implementering af handlingsplaner for 
studentercentreret læring (udarbejdet ifm. 
pædagogisk døgn i august 2020). 
 
MMD : Differentiering, feedback, motivation, 
fysiske rammer (jf. handlingsplan) 

SØK, MAK, JT og PBA:  
Forbedret fastholdelse efter første studieår i 
2021 og mindst uændret fastholdelse efter andet 
studieår 
 
 
 
 
 
 
 
LAB: 
Andel studerende indskrevet 1 år efter 
studiestart er mindst 80 %. 
 
 
 
 
Løbende opfølgning på SCL. 
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VVS : Øget brug af video som 
undervisningsmateriale 
 
PT : Nye undervisningsformer, hvor 
klasserumsundervisning og ”lab-tid” 
overlapper. 
 
 

 
 
 
 
 
Fortsat udvikling af en værtsvirksomhedsmodel 
på 3. semester. 

Udfoldelse af det pædagogiske grundlag 
og studentercentrerede 
tilrettelæggelsesformer  

 Alle uddannelser:  
• Hensigtsmæssig fordeling af 

undervisningstiden mellem praktiske 
øvelser, teoriundervisning, 
gruppearbejde, vejledning og 
selvstændigt arbejde. Anskueliggøres 
gennem bedre formidling af 
studieaktivitetsmodellen 

 
 

Alle uddannelser: 
De studerendes oplevelse af studieintensiteten 
skal stige 
 
Undervisningstidens delelementer skal forklares 
i forhold til arbejdsbelastning 
 
Studieaktivitetsmodellen gennemgås ved 
introduktion til hvert nye fag. 
 
 
 
 

Tydelighed og brobygning 
Synlighed og kendskab 
K&M, Optag, afdelinger 

Flere kvalificerede og motiverede 
studerende ind på uddannelserne. 

Etablering af personligt netværk indenfor 
relevante uddannelser på gymnasier og 
VUC 
 
JT:  
• Gennemførelse af faglig fredag med 

Høng Landbrugsskole  
• Kontakt med relevante EUX-udbydere på 

Sjælland mhp. samarbejde 
• Kontakt med Skovskolen mhp. 

rekruttering af skovarbejdere til JT (som 
derefter kan fortsætte på bachelor på 
Skovskolen)  

 
PT og MMD : Målrettet indsats ift. gymnasier 
og HF 
 
VVS : Målrettet indsats ift. elever på 
erhvervsskoler, samt kampagne for 
deltidsuddannelse. 

Målet er at få gymnasiale hold til at modtage 
undervisning af vores undervisere. 
 
JT: Øget samarbejde med EUX, herunder Høng 
Landbrugsskole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videnarbejdet og videnudviklng. Ligger i videnklyngerne, hos CfEU, Efteruddannelse og på de enkelte udbud (HIH-mål) 
 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter som 
middel til at styrke videngrundlaget  

Frascati prioriteres og tilbageløb til 
uddannelserne sikres. 
Grøn omstilling ind i videnarbejdet 

Systematiseret arbejde med sikring af 
videnværdikæden. 

SØK/MAK: 
Crowdsourcing og kollektiv intelligens som 
metode og crowdsourcing-platformen skal 
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Fokus på at etablere 
underviserrepræsentation fra samtlige 
uddannelser i videnklynger. Dette kræver 
dialog med bl.a. videnklyngechefer om, 
hvordan videnklyngemøderne kan danne 
rammen om videnoverførsel. 
Tydeliggørelse af nytteværdien af 
videnarbejdet ud i det enkelte udbud, f.eks. 
via identifikation af specifikke 
fag/forløb/temaer, hvor den 
producerede/indsamlede viden bruges aktivt. 
 
 

integreres i bl.a metodeundervisning på 
SØK/MAK, og de studerende skal lære at 
anvende platformen 
 
JT og PBA: 
Undersøgelse af natursyn – mindre 
forskningsprojekt, der gennemføres af Thomas 
Hilkjær og Emilie Ceylan i efteråret 2021.  
 
LAB: 
Gennemførelse af forprojekt til Center for 
Replikation 
 
 
 
Produktionsteknolog: 
 
Etablering af faglige fællesskaber på tværs af 
udbyderinstitutioner (jf. anbefaling fra ekstern 
evaluering december 2020). 
 
VVS : 
 
Udvikling af fagområdet ”gas” i medfør af 
(forventet) ændret studieordning og 
autorisationsgrundlag pr. september 2022. 
 
MMD : 
 
Styrkelse af videngrundlag m. tilbageløb til 
uddannelsen indenfor droneteknologi, design-
thinking og SOME. 
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Strategisk Handlingsplan for Zealand – Roskilde 
Afdeling/Uddannelser Zealand i Roskilde 
Ansvarlig akademichef/områdeleder Peter Schwalbe 
Temaer angivet med gult er obligatoriske  

 
Temaets forankring i Zealand 
strategi/Rammekontrakt/ 
Kvalitetsmål 

Hvad skal indsatsen løse/fremme? 
  

Prioriterede indsatser Konkrete mål på indsatser 
(og dokumentation) 

 

Uddannelsesudvikling. 
Adressere kvalitetsmål og regionale behov. Tværgående strategiske indsatser på udbud og mellem uddannelser 

1. Kvalitet og forberedelse til 
akkreditering (2023) 

 

Reducer frafald. Vi har generelt for 
stort frafald. Især på MAK inkl. 
Blended-learning  (40%), jf. HIH. 
 
Fokus på akkreditering 2023, så det 
bliver et MWB for hele organisationen. 
2022 bruges til klargøring. 

Bruge 1. Frafaldsanalyse og 2. 
Fokusgruppeinterview til at iværksætte 
foranstaltninger, der begrænser frafald. 
Rapport foreligger ultimo 2021. 
 
Gentagende kommunikation på 
personalemøder mm. i 2022 om akkreditering, 
forberedelse, proces og hvad der forventes af 
den enkelte. 

Frafald på MAK begrænses til 30 % - 35 % i 
2022. 
 
 
 
Ingen skal være usikre på vigtigheden af 
opgaven og hvilke opgaver / roller, der 
påhviler den enkelte (både ansatte og 
studerende). 

5. Grøn omstilling og 
Bæredygtighed 

- Uddannelseselementer 
- Interne indsatser bæredygtighed 

Kendskab til bæredygtighed styrkes 
blandt vores studerende. 
 
 

Bæredygtighed indgår i alle uddannelser. 
 
 
Konkret plan for bæredygtighed i alle 
uddannelser som del af strategien. 
 
Studerende og ansatte benytter regelmæssigt 
NaboGo. 
 
Innodays 2022 fokuserer på bæredygtighed og 
SDG mål. 

Samtlige studerende konfronteres med 
bæredygtighed i uddannelserne og Innodays 
forløb. 
 
 
 
 
5 % af studerende benytter regelmæssigt 
Nabogo. 

Studiemiljø, de studerende og fremragende undervisning 
Adressere trivsel, studentercentret læring og læringsudbytte 

6. Fastholdelse og gennemførelse  
Trivsel og studiemiljø 

Der arbejdes målrettet for trivsel blandt 
studerende. 
 
Vi har generelt for stort frafald. Især på 
MAK (40%), jf. HIH. 
 
 
 
 

Vi prioriterer trivselstiltag på alle uddannelser 
og fælles initiativer via DSR. 
 
Bruge MAK Frafaldsanalyse og 
Fokusgruppeinterview til at iværksætte 
foranstaltninger, der begrænser frafald. 
 
Kontinuerligt have fokus på trivsel. 
 
Foranstalte sociale studenteraktiviteter på 
tværs af afdelinger. 
 

Trivselstiltag reducerer frafald.  
 
 
Vi ønsker generelt at begrænse frafald,  
 
Frafald på MAK begrænses til 30 % og 
frafald generelt indenfor 30 % som ønsket 
i HIH. 
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7. Udfoldelse af det pædagogiske 
grundlag og studenter-centrerede 
tilrettelæggelses-former  

Trivsel og studieaktivitet forbedres. 
Frafald reduceres.  
 
SCL udbredes fortsat i organisationen 
via LPU. 

LPU afholder møder 4 X årligt og 
implementerer SCL planen. 
 
Studieledere implementerer 
studieaktivitetsmodel. 

SCL planen fra 2021 implementeres i 2022. 

8. Forsknings- og 
udviklingsaktiviteter som middel 
til at styrke vidensgrundlaget  

Fortsat fokus på vidensudvikling via 
arbejdet i vidensklynger. 
 
 
 
Ligeledes fokus på nyerhvervet 
forskningskapacitet via BLM især 
docentrollen. 
 

Vidensklyngerne har fokus på vidensarbejdet 
og de mål der aftales ved årets start. Herunder 
vidensarbejde omkring biosolutions. 
 
Ligeledes fokus på inddragelse af ”nyansat” 
docent.  
 
Docent inddrages i det generelle 
vidensarbejde på Zealand.  

Der afleveres min. 2 projekter pr. 
vidensklynge. 
 
 
 
Docent skaffer midler og projekter til Zealand 
generelt 

  
 
Strategisk Handlingsplan for Zealand – Næstved 

Afdeling/Uddannelser Næstved 
Finansøkonom, Bygningskonstruktør / Byggetekniker, Handelsøkonom / Commerce 
Management (Int.), International handel og markedsføring (Int), Innovation og Entreprenørskab, 
Datamatiker, El-installatør, PBA i Finans, PBA i IT-sikkerhed 
Videnklyngerne:  
Byggeri, Anlæg og Installation 
Finans, Økonomi og Administration 

Ansvarlig akademichef/områdeleder Mikkel Steenberg (MIST) 
Temaer angivet med gult er obligatoriske  

 
Temaets forankring i Zealand 
strategi/Rammekontrakt/ 
Kvalitetsmål 

Hvad skal indsatsen løse/fremme? 
  

Prioriterede indsatser Konkrete mål på indsatser 
(og dokumentation) 

 

Uddannelsesudvikling. 
Adressere kvalitetsmål og regionale behov. Tværgående strategiske indsatser på udbud og mellem uddannelser 

Kvalitet og AI forberedelse 
 

Positiv akkreditering i 2023 
 

Kommunikation til alle lokalt: 
Generelt 
 
 
 
 
 
 
SCL-proces 
 
 
 

 
Den lokale ledelse iværksætter AI-
workshops 1 gang hvert halvår, hvor særligt 
udvalgte områder gennemgås og bearbejdes 
i medarbejdergruppen lokalt for at øge 
medarbejdernes kendskab til AI-processen. 
 
Det målsættes at undervisere iværksætter 
fokusgruppeinterviews med de studerende 
ang. SCL for at videnafsøgning og 
oplysning. 
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Studenterinddragelse 
 
 
 
 
 
 
Studieaktivitetsmodel 
 
 
 
 
 
 
 
Skriftliggørelse af faktiske processer 
 
 
 
 
Lokal kommunikation og information 
 

Lokal ledelse iværksætter særlige initiativer 
for at inddrage de studerende mere i 
udviklingen, tilrettelæggelsen og 
gennemførelsen af undervisningen, i 
samarbejde med Kvalitet. 
 
Form og brug af studieaktivitetsmodel tages 
op på afdelingsmøde i samarbejde med 
LPU. Forslag til udvikling af denne medtages 
videre til kvalitet af den lokale ledelse for at 
øge kvaliteten af modellen og arbejdet med 
den. 
 
Den lokale ledelse holder fokus på løbende 
at skriftliggøre af faktiske processer (merit, 
klagesager, osv.) for synliggørelse overfor et 
evt. AI-panel. 
 
Den lokale ledelse sørger for at informere og 
orientere medarbejderne om processer og 
mål forud for akkrediteringsprocessen for at 
arbejdet kan kvalificeres og medarbejderne 
involveres. 
 

Grøn omstilling og Bæredygtighed 
Uddannelseselementer 
Interne indsatser bæredygtighed 

Styrke og udvikle konkrete 
uddannelseselementer som sigter mod 
grøn omstilling og bæredygtighed 
 

Understøtte Zealand Green Team konceptet 
med aktiv deltagelse af medarbejdere og 
studerende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indsatser for at øge graden af 
kompetenceudvikling inden for bæredygtighed 
og grøn omstilling blandt underviserne. 
 
 
 
 
 
 
Indsatser for at få bæredygtighed ind i alle 
udbuddenes studieordninger. 

Den lokale ledelse sørger for at holde sig 
opdateret via GreenTeam-medlemmerne. 
Og sammen skal dette udmønte sig i lokale 
initiativer, bl.a. kunne det være 
udarbejdelsen af en skabelon for en 
bæredygtighedsplan for hvert udbud. 
Der fokuseres her bl.a. også på: 

- SDG-kompetencer 
- Grøn omstilling hos SMV’erne 
- Overholdelse af rejsepolitik 
- Flere mødeafviklinger via Zoom 

 
Den lokale ledelse planlægger og tilbyder 
diverse opkvalificerende kurser til udvalgte 
medarbejdere, som så får til opgave at 
hjemtage viden til kolleger via videndeling og 
seminarer lokalt. Målet er at arbejde endnu 
mere med bæredygtighed og grøn omstilling 
og implementere det i afdelingen, ikke kun 
på uddannelserne. 
 
Det målsættes at få minimum en 
medarbejder tilmeldt Mini MBA i 
Sustainability. Det langsigtede mål er, at 
denne medarbejder skal gennemføre en 
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læringsaktivitet med fokus på bæredygtighed 
og grøn omstilling på minimum halvdelen af 
fuldtidsuddannelserne i løbet af 2022. Disse 
læringsaktiviteter skal være ECTS-belagte. 
 
Merkantilt team fortsætter arbejdet i 
samarbejde med FABLAB og CfEU om at 
bringe bæredygtighed og innovation ind i alle 
udbuddenes studieordninger i Næstved. 

Studiemiljø, de studerende og fremragende undervisning 
Adressere trivsel, studentercentret læring og læringsudbytte 

Fastholdelse og gennemførelse  
Trivsel og studiemiljø 

Indsatser til fastholdelse 
Gode studiemiljøer 

Indsatser for at fastholde og styrke initiativerne 
i det Studiemiljøfremmende arbejde ledt af 
AC’er 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indsatser for at styrke kvaliteten af udviklingen, 
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
læringsaktiviteter og vejledning på udbuddene 
 

Akademichef og AC’er målsætter at udvikle 
videre på Student Hub-konceptet, samt 
Mentorordningen, for at bistå med kvalitative 
Peer-to-peer aktiviteter og støtteaktiviteter. 
 
Akademichef og AC’er understøtte og 
udvikler videre på DSR og Festudvalg, og 
målsætter at sørge for bred repræsentation i 
rådet og udvalget for at kvalificere de 
studerendes input og medindflydelse. 
 
Akademichef, AC’er og udvalgte studerende 
målsætter at understøtte og udvikle videre 
på Fælles Studie-opstartsforløb 
Sommer/Vinter for at optimere og udvikle 
OG fastholde bedre. Særlige 
indsatsområder: BK og BIE. 
 
Studieledelse og undervisere på udbuddene 
iværksætter specifikke koordineringsdage 
eller -aktiviteter for at afsøge eventuelle 
uhensigtsmæssigheder ud fra 
undervisningsevalueringerne. På møderne 
deltager minimum koordinatorer på 
udbuddene sammen med studielederne. 
 

Udfoldelse af det pædagogiske grundlag 
og studentercentrerede 
tilrettelæggelsesformer  

Sikre studieintensitet  
Sikre Læringsudbytte 
Sikre at vi når alle/mange 
Brug af online - 25% digital 
undervisning/vejledning 

Indsatser for at øge studieintensitet og brugen 
af studieaktivitetsmodellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indsatser for at øge læringsudbyttet 

Studieaktivitetsmodellen skal genbesøges 
for at udvikle og optimere den yderligere. 
Herefter skal dette implementeres i det 
pædagogiske arbejde på alle udbud. På den 
lange bane (efteråret 2022) afleverer 
Næstved-afdelingen bud på optimeret 
studieaktivitetsmodel til Kvalitet, som 
inspiration til det videre arbejde. 
 
Måltal for læringsudbytte analyseres for 
konkrete indsatser på konkrete udbud. Her 
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Indsatser for at implementere Zealand SCL-
koncept 
 
 
 
 
 
Digital undervisning og vejledning 

fokuseres der især på at opfylde eller 
forbedre tallene for: 
 

• Dimitendkompetencer (Min. 50 %) 
• Evaluering/studerendes vurdering 

af samlet udbytte af UV (Min. 8) 
• Studieintensitet (Min. 37 AT) 

 
Zealand SCL-koncept drøftes af LPU og 
plan for implementering udarbejdes af 
gruppen i samråd med den lokale ledelse for 
at implementere SCL-konceptet i afdelingen 
og især på udbuddene.  
 
Det målsættes at 25 % online/digital 
undervisning og vejledning fastholdes på alle 
udbud. 
 

Tydelighed og brobygning 
Synlighed og kendskab 
M& K, Optag, afdelinger 

Flere kvalificerede og motiverede 
studerende ind på uddannelserne 
Konkret arbejdsdeling og indsatser 

Indsatser for at rekruttere og optage 
 
 
 
 
 
 
 
Indsatser for at styrke og øge antallet af besøg 
og samarbejder på og med 
ungdomsuddannelserne 
 
 
 
 
Større indsatser for udbredelse af kendskabet 
til egne Top-up-uddannelser 

Lokal ledelse målsætter at udbrede 
kendskabet til nuværende brobygnings-
aktiviteter i afdelingen igennem 
afdelingsmøder, og søger at udvikle disse 
aktiviteter yderligere, bl.a. ved hjælp af 
feedback fra medarbejderne. 
 
Ledelse og udbud målsætter at planlægge 
og gennemføre flere besøg på 
gymnasieskolerne, erhvervsskolerne, mm. 
for at øge antallet af studerende med 
relevant baggrund. 
 
Den lokale ledelse planlægger i samarbejde 
med relevante undervisere fra Top-up-
uddannelserne systematisk at besøge de 
forskellige Zealand-afdelinger og 
uddannelser for at udbrede kendskabet til 
PBA’ere hos vores nuværende studerende. 
 

Videnarbejdet og videnudviklng. Ligger i videnklyngerne, hos CfEU, Efteruddannelse og på de enkelte udbud (HIH-mål) 
 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter som 
middel til at styrke videngrundlaget  

Frascati prioriteres og tilbageløb til 
uddannelserne sikres.  
Grøn omstilling ind i videnarbejdet 
 

Indsatser for en lokal projektportefølje for 
uddannelserne i Næstved 
 
 
 
 
 

I samarbejde med CfEU målsætter ledelsen 
at sikre optimal opfyldelse af videnklyngemål 
om videnprodukter. Dette bl.a. ved: 

- Løbende ledelsesopfølgning på 
registrering af tid forbrugt på 
projekterne 



Marts 2022 
 Side 12 ı 20 

 
 
 
 
 
 
 
Indsatser for at sikre tilbageløb til 
uddannelserne og styrke videnformidlingen 
 
 
 
 
 
 
 
Indsatser for at optimere aftagerrekruttering 
ind i projekterne 

- Løbende projektstatus i fælles 
projektportefølje, eks. via Teams. 

- Balancere projektaktiviteter med 
adjunktforpligtelser. 

 
 
Uagtet videnproduktets form, målsætter 
akademichef og studieledere at sikre aftale 
med projektdeltagere om at indtænke plan 
for videnformidling til som minimum den 
aktuelle uddannelse, og eventuelt også til 
øvrige relevante udbud, samt udgivelse af 
videnprodukter på EA Viden. 
 
Den lokale ledelse målsætter at indtænke 
mere systematisk proces for 
aftagerrekruttering, eks. igennem 
praktikportalen på sigt. Dette arbejde 
igangsættes på forsøgsbasis i løbet af 2022. 
 

 
 
 
Strategisk Handlingsplan for Center for Erhverv & Udvikling – 2022.  

Afdeling/Uddannelser CfEU 
Ansvarlig akademichef/områdeleder Jens Lautrup Nørgaard 
Temaer angivet med gult er obligatoriske  

 
Temaets forankring i Zealand 
strategi/Rammekontrakt/ 
Kvalitetsmål 

Hvad skal indsatsen løse/fremme? 
  

Prioriterede indsatser Konkrete mål på indsatser 
(og dokumentation) 

 

Uddannelsesudvikling. 
Adressere kvalitetsmål og regionale behov. Tværgående strategiske indsatser på udbud og mellem uddannelser 

Kvalitet og AI forberedelse 
 

- Sikre den strategiske 
forankring på alle relevante 
niveauer (akademi/CfEU; 
videnklynge; uddannelse; 
udbud) 

- Sikre ansvarstagning og 
handling på relevante 
niveauer 

Fuld implementering af justeret model for 
Videnklynger, herunder 3-årigt udviklings- og 
prioriteringsperspektiv. 

Årshjul til indsatser, tiltag, leverancer og 
ansvar 

- Overvejelser om periode 
(sommer-til-sommer?) 

 
Tydeliggørelse af hvad vi vil have ud af 
værktøjer 

- Evt. KPI’er på værktøjer 

 - Sikre den strategiske 
forankring på alle relevante 
niveauer (akademi/CfEU; 

Fuld integration af udviklingsplaner i 
opgaveprioritering og ressourceallokering i 
uddannelsernes videnmiljøer. 

Alle afdelings/udbudsbudgetter indeholder 
poster til prioriteringer i videnklyngernes 
udviklingsplaner. 
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videnklynge; uddannelse; 
udbud) 

- Sikre ansvarstagning og 
handling på relevante 
niveauer 

- Herunder også endnu 
uspecificerede prioriteringer 

 - Identificere udfordringer i 
videnklyngernes nuværende 
rammer og funktion; anvise 
konkrete løsninger. 

CfEU faciliterer: Videnklyngechef-gruppen 
gennemfører analyse, formulering af indsatser 
og handlingsplan på baggrund af 
kvalitetsrapport. 

Indsatser og handlingsplan formuleret juni 
2022 

- Præsenteres og indstilles til 
beslutning i chefgruppen inden 
sommerferien ’22 

Evaluering af videnklyngekommissorium - Opdatere og præcisere 
rammesætningen af 
forankring og 
ansvarstagning 

CfEU leder og koordinerer gennemsyn og 
tilretninger af videnklyngekommissorium 

Opdateret kommissorium klart juni 2022 
- Præsenteres og indstilles til 

beslutning i chefgruppen inden 
sommerferien ’22 

Kompetenceudvikling (adjunktforløb) - Styrke en ”adjunkt-centreret 
læring” 

Evaluering af adjunktvejleder-setup 
& 
Evaluering af adjunktkursusforløb 

Etablere beslutningsgrundlag for eventelle 
ændringer i adjunktvejleder-setup og 
adjunktkursusforløb 

Grøn omstilling og Bæredygtighed 
Uddannelseselementer 
Interne indsatser bæredygtighed 

Sikre fagmiljøernes fokus på 
bæredygtighed som del af udvikling af 
videngrundlaget 

Styrke ”grøn omstilling” og bæredygtighed som 
del af faglighederne gennem Frascati-arbejdet, 
valgfag og udviklingsprojekter 

Opfyldelse af mål/indikatorer i 
Rammekontrakt 
 
CfEU-deltagelse i Zealands Green-Team 

Studiemiljø, de studerende og fremragende undervisning 
Adressere trivsel, studentercentret læring og læringsudbytte 

Fastholdelse og gennemførelse  
Trivsel og studiemiljø 

 HPU formulerer ”fællesmængde” inden for 
temarammen. 
HPU iværksætter 1 prioriteret fælles tiltag 
mhp. at styrke fastholdelse og gennemførsel 

• Iværksættelse af fælles indsats 
”styrket jobidentitet”, herunder 
gennemførsel af første pilotforløb 

Udfoldelse af det pædagogiske grundlag 
og studentercentrerede 
tilrettelæggelsesformer  

 HPU iværksætter 2 prioriterede fælles tiltag 
mhp. at styrke SCL i det pædagogiske arbejde 

• Iværksættelse af fælles indsats 
”spilbaseret undervisning og 
læring”, herunder gennemførsel af 
første pilotforløb 

• Iværksættelse af fælles indsats X, 
herunder gennemførsel af første 
pilotforløb 

Tydelighed og brobygning 
Synlighed og kendskab 
M& K, Optag, afdelinger 

Øge synligheden af CfEUs arbejde, 
internt såvel som eksternt 

Gennemgående revision af CfEU på Zealands 
hjemmeside 

Gennemgående nyt og gennemskrevet 
indhold på www.zealand.dk  

Videnarbejdet og videnudviklng. Ligger i videnklyngerne, hos CfEU, Efteruddannelse og på de enkelte udbud (HIH-mål) 
 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter som 
middel til at styrke videngrundlaget  

 Begrebsafklaring • Begrebet ”videngrundlag” 
tydeliggøres i samarbejde med 
ledelser og fagmiljøer 

http://www.zealand.dk/
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Strategisk Handlingsplan for Zealand – 2022. Efteruddannelse 
Afdeling/Uddannelser Efteruddannelse 
Ansvarlig akademichef/områdeleder Anders Kold 
Temaer angivet med gult er obligatoriske  

 
Temaets forankring i Zealand 
strategi/Rammekontrakt/ 
Kvalitetsmål 

Hvad skal indsatsen 
løse/fremme? 
  

Prioriterede indsatser Konkrete mål på indsatser 
(og dokumentation) 

 

Uddannelsesudvikling. 
Adressere kvalitetsmål og regionale behov. Tværgående strategiske indsatser på udbud og mellem uddannelser 

Kvalitet og AI forberedelse 
 

Implementering af deltidskoncept Månedlige møder ml. Kvalitet/Efterudd. 
 
Understøttende indsats: 

- Halvårlige kvalitetsmøder 
 
 

- Videnklynger og deltid 
 

EVU-teamet: 
- Nyt evalueringssystem (JAS) 

 
Dimittendinterviews (merkantilt område) 

 

Alle indsatser er fulgt op som forberedelse til 
HiH. 
 
2 møder er gennemført og indsatser er fulgt op 
 
Alle videnklyngers udviklingsplaner omfatter 
tilknyttede deltidsfagområder.  
 
JAS-Evaluering er indført 
 
Interviews er gennemført og plan for 
anvendelse af resultater er indgået 
 

Livslang Læring og samarbejde om 
fokuserede indsatser 
Efteruddannelse og afdelinger sammen 

Bredt fokus på efteruddannelse i 
alle afdelinger. 
 
Øget aktivitet 
 
 

Særlige indsatser i afdelingerne: 
Næstved: Byg/VE, arb.miljø. Finansiel 
Rådgivning. 
Slagelse: Laborant, IPP, VE-forløb 
Roskilde: IT og tekniske uddannelser, herunder 
Bioscience  
Køge: Autobranchen. (Logistik) 
Nykøbing: Ledelse og eksperimentarium 
 
Øget aktivitet/Opsøgende indsats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CfEU: Samarbejde om potentielle synergier  
 
 

Handlingsplaner for alle afdelinger, div. forløb 
er gennemført (herunder overførte indsatser 
fra 2021). Omfatter AU/Diplom og IDV for alle 
afdelinger. 
 
 
 
 
 
 
Vækst i STÅ på 10% fra 2021-2022 (330 STÅ i 
2022). 
 
Opsøgende indsats styrket via ansættelse af 
konsulent. 
 
Indgå samarbejde med 2 eksterne partnere på 
strategisk vigtige områder efter forudgående 
analyse. 
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Deltagelse i månedlige møder med CfEU med 
henblik på at konvertere projekter til 
Efteruddannelse (IDV). 
 

Grøn omstilling og Bæredygtighed 
Uddannelseselementer 
Interne indsatser bæredygtighed 

Grøn profil – understøtte regionale 
virksomheder 

Elementer ind i relevante moduler 
Merkantil Diplomudd som add-on til DIL 
(Bæredygtighed).  

Samtlige fagmoduler er gennemgået og 
oversigt over ”grønne” fag er udarbejdet. 
 
Godkendelse til den merkantile 
diplomuddannelse er opnået og min 2 
fagmoduler er udbudt. 
 

Studiemiljø, de studerende og fremragende undervisning 
Adressere trivsel, studentercentret læring og læringsudbytte 

Fastholdelse og gennemførelse  
Trivsel og studiemiljø 

Profilering af Zealand og 
fastholde/øge markedsandel samt 
fokus på læring/transfer 

Særligt miljø for ”voksne/praksisnære” 
studerende i alle afdelinger 
 
 
 
 
Mulighed for kvalificeret hybridundervisning 
 
Fleksible forløb er udviklet og gennemført.  
 
 
 
Øget gennemførsel af forløb med få deltagere 
 
Særlige tilkøbsydelser 
 

Undervisningsmiljøvurdering for 
efteruddannelsesområdet udarbejdet og 
offentliggjort på Zealands hjemmeside i 
samarbejde med Kvalitet. Relevante tiltag 
iværksat. 
 
2 lokaler er indrettet til hybrid-undervisning 
(Køge).  
 
2 hybridforløb er gennemført. 
2 Mikroforløb er udviklet og udbudt/afholdt. 
 
2 blendede forløb (for få deltagere) er afholdt. 
 
5 individuelle mentorforløb/-vejledningsforløb 
tilbudt og afholdt. 
 

Udfoldelse af det pædagogiske grundlag 
og studentercentrerede 
tilrettelæggelsesformer  

Understøtte fokus på transfer 
(Se også Fastholdelse og 
gennemførelse) 

Fortsættelse af dialog på undervisnings-møder 
 
Pæd./Didaktisk dag for alle timelærere 
Den digitale basar 
 

Opsamling fra dimittendinterviews er drøftet på 
undervisermøder (ledelse). 
 
2 Gennemførte pæd.-/didaktiske møder for 
timelærere. 
6 afholdte digitale basarer. 
 

Tydelighed og brobygning 
Synlighed og kendskab 
M& K, Optag, afdelinger 

Kendskab til 
Efteruddannelse/profilering 

Fortsat Fokus på effekt-historier (studerende) 
 
Ny hjemmeside (efteruddannelse) 
 
 
 
Alumne 
 
 

Min 15 effekthistorier som 
opslag/artikler/videoer. 
 
Hjemmeside er klar. Kundevurdering af ny 
hjemmeside via fagmodul-evalueringer er 
foretaget.  
 
Håndterbart koncept udviklet og relevante 
aktiviteter er iværksat. Min. 1 opstartsmøde for 



Marts 2022 
 Side 16 ı 20 

 
 
 
”Dimittend”-interviews på Ledelsesområdet.  
 
 
Webinarer 
 
 
Kommunemøder - tilknytning af kunder 
 
 
 
 
 
Orienteringsmøder i a-kasser/faglige 
organisationer 
 

tidligere studerende samt min. 4 foredrag/gå-
hjem-møder for alle interesserede 
(ledelsesområdet) 
 
30 gennemførte rekrutterings-interviews blandt 
dimittender. Min. 10 tilmeldinger til valgfag. 
 
Min. 2 webinarer afholdt  
Deltagere.  
 
2 netværksmøder for kommuner er afholdt 
(forår/efterår). Min. 12  
deltagerkommuner i alt. Målet er flere 
tilmeldinger og ambassadører i kommunerne. 
 
4 møder afholdt – enten selv eller via 
samarbejdspartnere. Målet er at opnå øget 
synlighed og flere kunder. 

 
Videnarbejdet og videnudviklng. Ligger i videnklyngerne, hos CfEU, Efteruddannelse og på de enkelte udbud (HIH-mål) 
 

Videnmiljøer og relevans 
Viden om behov og relevans 
Samarbejde med virksomheder 

 Uddannelsesudvalg/ekspertudvalg 
(ledelsesområdet)  

Udpegning af profiler fra 
kommuner/nøgleaktører. Se punktet 
”Aftagerdialog og indløb i uddannelser” 

Faglig Kompetenceudvikling? (til styrkelse af 
videngrundlaget) 

 Bæredygtighed ind i relevante fagområder 
 
 

Koble den merkantile diplomuddannelse og 
DIL sammen via fornøden/relevant 
kompetenceudvikling af tilknyttede 
undervisere. 
 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter som 
middel til at styrke videngrundlaget  

 Afslutte videnproduktion fra 2021 
(Ledelsesområdet). 
 
 

2 artikler fra 2021 er publiceret: 
VUCA-projekt og Kvadrant-artikel (mangler at 
blive publiceret). 
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Strategisk Handlingsplan for Zealand – Kvalitet 
Afdeling/Uddannelser Kvalitets- og ledelsessekretariatet (Kvalitet) 
Ansvarlig akademichef/områdeleder Charlotte Bjergegaard 
Temaer angivet med gult er obligatoriske  

 
Temaets forankring i Zealand 
strategi/Rammekontrakt/ 
Kvalitetsmål 

Hvad skal indsatsen løse/fremme? 
  

Prioriterede indsatser Konkrete mål på indsatser 
(og dokumentation) 

Kvalitet og AI forberedelse 
 

Endemålet er en positiv 
institutionsakkreditering 2.0. 
 

Løbende udmøntning af den dynamiske 
procesplan for IA 2.0. 
 
Udarbejdelse af ”pakker” til studieledere til 
brug på uddannelsesmøder, der understøtter 
viden og bevidstliggørelse om pædagogik, 
kvalitetssikring og uddannelsesudvikling i de 
faglige miljøer 
 
Indledende overvejelser vedr. 
selvevalueringsrapport (4.kvartal 2022) 
 

Opdateret procesplan (mål på indsatser 
afhænger af konkret aktivitet) 
 
Dagsordenspunkt på udvalgte SLF-møder i 
2022 med erfaringsudveksling og aftale om 
evt. afledte handlinger 
 
 
Noter til selvevalueringsrapport 

Grøn omstilling og Bæredygtighed 
Uddannelseselementer 
Interne indsatser bæredygtighed 

Konkretisering af indsatser i 
forlængelse af den overordnede 
beskrivelse vedr. bæredygtighed og 
grøn omstilling indsat i alle 
studieordninger (fuldtid) pr. september 
2021 
 
Mere viden om de fuldtidsstuderendes 
opfattelse af Zealands fokus på 
bæredygtighed i undervisningen 
 
 

Fokus på udmøntningen af bæredygtighed og 
grøn omstilling på uddannelserne som 
undertema i de eksterne evalueringer i 2022 
 
Videreføre spørgsmålet om arbejdet med 
bæredygtighed i undervisningen i den årlige 
studieevaluering (maj 2022) 
 

Samlet afrapportering på implementering af 
bæredygtighed og grøn omstilling i 
uddannelserne på tværs af de gennemførte 
eksterne evalueringer. 
 
Vurderet udvikling i score (årlig 
studieevaluering, maj 2021 til maj 2022) for 
spørgsmålet bæredygtighed i 
undervisningen. Medtages på status-
kvalitetsmøde senest efteråret 2022. 
 
 

Fastholdelse og gennemførelse  
Trivsel og studiemiljø 

Lovpligtig Undervisningsmiljøvurdering 
på efteruddannelsesområdet  

Kvalitet og efteruddannelseschef diskuterer og 
beslutter, hvordan 
undervisningsmiljøvurderingen konkret 
gennemføres (formentlig på baggrund af 
analyse af eksisterende modulevalueringer) 

Undervisningsmiljøvurdering for 
efteruddannelsesområdet udarbejdet og 
offentliggjort på Zealands hjemmeside i 
tilknytning til den tilsvarende for 
fuldtidsområdet* 
 
*Kan skydes, men senest i 2024, når ny UMV for 
fuldtidsområdet laves 

Udfoldelse af det pædagogiske grundlag 
og studentercentrerede 
tilrettelæggelsesformer  

Større bevidstliggørelse af de faglige 
miljøer mht. SCL 

Gennemførsel af survey om SCL rettet mod 
underviserne selv (maj-juni 2022) 
 
Evt. fokusgruppeinterviews med studerende 
ved behov 

Resultater fra survey og evt. 
fokusgruppeinterviews videreformidlet til 
chef- og studieledergruppe (evt. 
fællesledelsesmøde i efteråret 2022) 
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Tydelighed og brobygning 
Synlighed og kendskab 
M& K, Optag, afdelinger 

Forberedelse af organisationen, forud 
for AI’s panelbesøg medio 2023 

Besøg på personalemøder (april/maj 2022) 
som led i kommunikationsraket 
 
Workshops på afdelinger (efterår 2022) som 
led i kommunikationsraket 
 

Gennemførte personalemøder og 
workshops, herunder opsamlende noter fra 
workshops 
 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter som 
middel til at styrke videngrundlaget  

Øget refleksionsniveau vedr. 
videngrundlag og relevansarbejde i de 
faglige miljøer 

Udarbejde refleksionspapir (skema med 
centrale spørgsmål til overvejelse indenfor 
specielt viden- og relevansarbejde)  

Refleksionspapir anvendt ved eksterne 
evalueringer i 2022 som hjælp til de faglige 
miljøers forberedelse  

Budget 2022.  
Den økonomiske ramme om aktiviteter og 
resultater. Undervisning, uddannel-
sesudvikling, videnudvikling og 
efteruddannelse. 

Sikre Zealands uddannelsesportefølje Udarbejdelse af prækvalifikationsansøgninger 
med deadlines i februar 2022 og september 
2022 

 Godkendelse/afslag på ansøgninger 

 
 
Strategisk Handlingsplan for Zealand – 2022. Ressourcecenteret 
 

Område Mål Indsats Deadline 

Studieadministration  Implementering af ESAS på Zealand  Projektledelse af ESAS implementering, herunder oprydning i data, opsætning ift. 
studieordninger, oplæring osv.    

December 
 

Implementering af ny semesterplan og praktik 
forløb (12 uger) 

Sikre at det gennemføres September 
 

Optimere håndtering af dispensationer    Etablere nyt 'set up' med færre involverede, hurtigere sagsbehandling, lovmæssigt grundlag og 
ens niveau på tværs af Zealand 

maj 
 

Implementering af nyt eksamensbevis system Afprøvning ved januar eksamen i lille skala og fuld skala til juni Februar og 
juli  

Optimere organisering af skemalægning  Afprøvning i Roskilde i foråret; skalering til resten af organisationen i efteråret  juni og 
december  

Positivt kendskab til Planlægning og Optag  Besøg på afdelingsmøder én gang per semester - fokus på service, dialog og ekspertise Juni og 
december  

Styrket Studieservice og SU  Plan for udvikling af Studieservice 2.0 - fokus på kerneopgaver, tilgængelighed og ekspertise på 
tværs af Zealand 

februar 
 

Fuld integration af Leisure Management 
studerende 

Afslutte overflytning af data imellem IMS og FICS samt sikre gnidningsfri opstart af studiedrift  februar 

Område Mål Indsats Deadline 

it Afslutning af migrering EASJ-ZEALAND Flytning af studerende og medarbejdere til nyt domæne. Slut med EASJ! 01-04-2022 
 

Implementering af ESAS Nyt studieadministrativt system erstatter SIS. Mange systemer og arbejdsgange pårvirkes. 01-11-2022 
 

Ny håndtering af personale når SIS stopper System, integrationer og arbejdsgange til grundregistrering og vedligheholdelse af 
personaleoplysninger 

01-11-2022 
 

Implementering af mTime System til ressourcestyring lokalt og tå tværs af Zealand. 01-06-2022 
 

Implementering af JAS Komplet system til håndtering af efteruddannelse, inkl. tilpasset hjemmeside 01-05-2022 
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Implementering af bevissystem Bevissystem testes ved vintereksamen 21/22 og implementeres fuldt ved sommerskamen 22 01-06-2022 

 
Virksomhedsoverdragelse af BLM Trinvis flytning af medarbejdere og studerende fra Absalon til Zealand (8/12-21, 1/1-22, 1/2-22, 

1/4-22 og 1/6-22 
01-06-2022 

 
Overgang til nyt ESDH Visma Case erstatter IMS Arkiv 01-08-2022 

Område Mål Indsats Deadline 

Hr og løn Lederudviklingsforløb Forsætte lederforløb i 2022 31.12.2022 
 

MUS koncept Der skal udvikles nyt mus koncept for de administrative medarbejdere 31.12.2022 
 

Implementering af mTime System til ressourcestyring lokalt og tå tværs af Zealand. 31.12.2022 
 

Personalemodul SIS dør, derfor skal vi have nyt personalemodul 1.9.2022 
 

Overgang til nyt ESDH Visma Case erstatter IMS Arkiv 01-08-2022 
 

Aflevering til rigsarkiv Dette skal forberedes så vi kan aflevere på god måde medio 2022 
 

GDPR Området kræver fortsat fokus og udvikling løbende 
 

Efteruddannelse i regneark, word og powerpoint Via HK, men restgruppe medio 2022 

Område Mål Indsats Deadline 

Indkøb og Bygningsdrift Indkøb 
  

 
Opnå en klar organisatorisk opdeling mellem 
indkøb og bygningsdrift for at undgå 
forvirring/misforståelser 

officiel organisatorisk opdeling. Titler skal afspejle funktioner m.m. 
 

 
Optimere antallet af fællesaftaler  fortsættelse af arbejdet med at samle og udbyde/overføre opgaver til fællesaftaler via feks SKI, 

SI, IFIRS eller via egne underhåndsudbud 

 

 
Øget kendskab til indkøbsafdelingen og 
indkøbsregler herunder kendskab til PLUS 
portalen 

mere samarbejde med lokale stakeholders, mere information til indkøbsdisponenter, lokale 
ledelser m.m. 

 

 
Opdateret indkøbspolitik og indkøbsmanual tilretning og godkendelse af politik og manual. Oploadning på hjemmeside og Moodle  

 

 
Bygningsdrift 

  

 
Mere effektiv organisering af teknikere fordele opgaver og ansvar på tværs af afdelingerne, herunder indkøring af ny ejendomstekniker. 

Mere centralt ledet overvågning af drift og vedligeholdelse for at få ensartet tingene 

 

 
Afvikle servicekontrakter og Inscource opgaver Overtage specifikke tekniske og håndværksmæssige opgaver med egne eller billigt indhyrede 

ressourcer. Feks service på ventilation, service på VVS, maleropgaver og andre mindre 
håndværksopgaver 

 

 
Næstved - optimering af driften af ejendommen Fokus på at optimere driften, nu hvor ventanlæg er indreguleret og CTS anlæg er i drift. 

Oplæring af driftspersonale  

 

 
Slagelse - facade renoveres m.m. Udføre en gennemgribende renovering af faacaden herunder flytning af indgangen m.m. 
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Slagelse - parkeringsplads og udearealer 
renoveres 

I samarbejde med ZBC: Parkeringsplads renoveres, kloaker gennemgås, P-plads belysning 
fornyes, ladestandere etableres 

 

 
Køge - konsolidering af driften Optimering af vedligeholdelsen. Afdækning af tidsbehov for den samlede drift. Skal være < 37 

timer pr uge 

 

 
Fælles cloudløsninger Mulighed for at overvåge og styre tekniske systemer på alle afdelinger fra centralt hold. Afdække 

muligheder, udbyde løsninger m.m. for at få så mange systemer som muligt på fælles 
cloudløsninger på tværs af afdelinger.  

 

Område Mål Indsats Deadline 

Økonomi Ny kontoplan Vi skal helt på plads med indfasning af ny kontoplan (formål mv) 1.6.2022 
 

Implementering af mTime System til ressourcestyring lokalt og tå tværs af Zealand. 31.12.2022 
 

Lave fælles retningslinjer for forbrug  Forplejning, hotel og gaver mv. 1.8.2022 

Område Mål Indsats Deadline 

Kommunikation & 
Marketing 

Brugerflow og tilmelding web ESAS-integration, bl.a. til Efteruddannelse på web  31-12-2022 
 

Status quo optag + flere 1.prioritet FULDTID 
DANSK 

Markedsføringsindsats, kampagner 2021 01-10-2022 
 

Større interaktion med målgrupperne SoMe og websiden, etc. Spil 31-12-2022 
 

Synlighed gennem eksterne nyhedsbreve Segmenterede nyhedsbreve i 2021 (fuldtid, efteruddannelse) 31-12-2022 
 

Tilgængelighed på web Alt tagging af billeder 31-12-2022 
 

Billeder og video - nyt/opdateret Fokus på nye uddannelser, studieliv 31-12-2022 
 

Øget synlighed via content på SoMe - organisk! Flere organiske opslag generelt i vores SoMe-kanaler- min. 1 pr uge 31-12-2022 
 

Presse 1 artikel pr måned 31-12-2022 

 
 


