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4. Partnerskaber og ressourcer 

Definition:  
Excellente organisationer planlægger og styrer eksterne partnerskaber, leverandører og interne ressourcer for at understøtte politik og strategi og den 
effektive udførelse af processer. Gennem planlægning og styring af partnerskaber og ressourcer afvejer de organisationens, samfundets og miljøets 
nuværende og fremtidige behov. 
 
 

Delkriterier Relevante fremgangsmåder Udbredelse (%) Evaluering og vurdering Dokumentation og eksempler 

4a.  
Eksterne partnerskaber 

Systematisk analyse af markedet mht. 
samarbejdspartner for 
designstudieretning på htx. 
Indgåelse af samarbejdsaftale med 
TEKO Herning. 

100% Evaluering 2008   Etableret udbud 2007 med et optag 
på 19 elever 

Se også 1c. 

4b.  
Finansielle ressourcer 
styres 
 

Finansiel strategi  
”Hvordan kan vi opnå bedre 
resultater end sidste år?”  

100% Revurderes efter behov   Den finansielle strategi findes på 
Notes 

Økonomistyring: 

 Budgetforudsætninger 

 Budget  

 Kvartals aktivitets- og 
kapacitetsanalyse  

 Kvartalsregnskab og estimat 

100% Økonomistyring er et fast 
punkt på alle K1-møder. 

Hvert kvartal gennemgås 
aktivitets- og kapacitets-
analysen på skolens K1-møder. 

 Budgetforudsætningerne findes på 
Notes for mere end 5 år.  

 Budgettet findes på Notes 

 Aktivitets- og kapacitetsanalyse 
findes som bilag til K1- møderne 

 Regnskab og estimat findes på 
Notes 
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Årsrapport   

”Hvordan kan vi opnå bedre resultater 
end sidste år?” 

 

100% Skolens bestyrelse godkender 
årsrapporten på 
bestyrelsesmødet i 1. kvar-tal 
inden fremsendelse til 
Undervisningsministeriet. 

 Årsrapporten findes på Notes for 
mere end 5 år 

 

Delkriterier Relevante fremgangsmåder Udbredelse (%) Evaluering og vurdering Dokumentation og eksempler 

4c.  
Bygninger, udstyr og 
materialer styres  

 

Bygningsvedligeholdelse  100 % i bestyrelse og 
ledelse 

Gennemgang af 
bygningsmasse hvert 2. år. 

 Bygningsvedligeholdelses-program 

 Vedligeholdelsesaftaler med 
eksterne firmaer 

Indkøbspolitik 100% Ny endnu ikke gennemført.   Elektronisk indkøbsportal 
Gatetrade 

Investeringsplan tager udgangspunkt 
i strategi og diverse afdelingers 
behov. 

100 % i ledelse Årsrytmen, afskrivningssystem.  Regnskab 
Eksempel: Etablering af 
print/scan/kopi-øer 
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Delkriterier Relevante fremgangsmåder Udbredelse (%) Evaluering og vurdering Dokumentation og eksempler 

4d.  
Teknologi styres  

 

Strategi for informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT)  

100% Medarbejderevaluering 

Procesejerne laver løbende 
evaluering og revurdering af 
strategien.  

Eksempler: 

 Alle medarbejdere har en bærbar 
pc og adgang til skolens intranet 

 Trådløst netværk 

 Hjemmearbejdspladser 

IKT understøtter undervisningen. 100% Elevevalueringer Eksempler: 

 Trådløst netværk 

 Elever har deres eget netværksdrev 

 Elever har adgang til skolens 
programmer 

 Fronter 

 Elevplan 

4e.  
Information og viden 
styres 

 

Udarbejdelse af kommunikationsplan 100% Årlig vurdering  Kommunikationsplan for CEU 
udfordringer 

Udarbejdelse af årsrapport 100% Årlig vurdering  Skolens årsrapport 

Udarbejdelse af markedsføringsplan 100% Årlig vurdering  Skolens markedsføringsplan 

Nyhedsbreve til virksomheder  

Virksomheder får mulighed for 
kendskab til afdelingernes drift. 

50% Årlig vurdering  Nyhedsbreve til virksomheder 

 


