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9. Nøgleresultater 

Definition:  
Excellente organisationer laver omfattende målinger og opnår fremragende resultater inden for nøgleområderne af deres politik og strategi. 
 
 

Delkriterier Relevant 
dokumentation 

Trends Mål Sammenligninger Årsager Omfang 

9a.  
Nøgleresultater – 
forretningsresultater  

 

Omsætning Styret vækst Stabil vækst, som 
matcher behovene 
på arbejdsmarkedet 
(figur 25) 

Ingen -  Attraktiv 
uddannelses-
udbud inden for de 
rammer, vi er 
blevet givet fra 
Ministeriet 

Omsætningstal for 
alle aktiviteter 

Egenkapital Egenkapitalen er øget 
år for år i mere end 
10 år 

Stærk økonomi med 
maksimal 
økonomisk frihed 
(figur 26)  

Ingen -  Strategien ”KtS år 
2004” –  samt 
værdien ressour-
cebevidst, som er 
en naturlig del af 
vores adfærd 

Samlet egenkapital 

Skolens likviditet 

 

Likviditeten følger 
skolens strategi 

Likviditeten skal 
sikre midler til ny- 
og ombygninger , 
samt at skolen til 
enhver tid kan be-
tale sin kortfristede 
gæld (figur 27) 

Ingen -  En fokuseret 
strategi ”med 
størst mulig 
handlefrihed og 
selvstændighed” 

 

Den totale likviditet 

Årets resultat  
1995-2006 

 

Mere en 10 år med 
flotte resultater 

Et årligt resultat på 
minimum 4 mio. kr. 
(figur 28) 

Ingen -  Strategien ”KtS år 
2004” – samt 
værdien ressour-
cebevidst, som er 
en naturlig del af 
vores adfærd 

Skolens samlede 
nettoresultat 
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Delkriterier Relevant 
dokumentation 

Trends Mål Sammenligninger Årsager Omfang 

9b. 
 Indikatorer for 
nøgleresultater 

 

Akkumuleret 
investering i udstyr og 
inventar 1995-2006  

 

Prioriteret 
investeringer i udstyr 
og inventar i forhold 
til den valgte strategi 

Udstyr og inven-tar 
skal til enhver tid 
understøtte den 
valgte strategi  
(figur 29) 

Ingen -  En fokuseret 
strategi  

- Handleplaner for 
udstyr og inventar 

Hele skolen 

Arealudvikling  
1995-2002 

Fra lejemål til ejemål 100 % ejemål – 
strategien er  
indfriet (figur 30) 

Ingen -  Visionen ”KtS år 
2004” 

Alle adresser 

Forbrug i forhold til 
kerneydelsen 
”vejledning” 

Kraftig og bevidst 
vækst 

Det er en prioriteret 
indsats – der ligger 
budgetmål 
 (figur 31) 

Ingen -  Strategien 

-  Fornyelsen 

-  Brugeren i 
Centrum 

Alle uddannelser 

Produktiviteten i 
skolens kerneproces 
”undervisning” 

Konstant høj 
produktivitet 

Min. 60 % af 
lærernes arbejdstid 
skal bruges på den 
direkte undervis-
ning (figur 32) 

Ingen -  Fokuseret strategi 
gennem alle årene 

Alle uddannelser 

 
 
 
 
 
 
 


