Mål- og resultatplan 2019
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Gyldighed og opfølgning
Mål- og resultatplanen er etårig og gælder fra den 1. januar 2019 og for hele 2019.
Mål- og resultatplanen omfatter Ikke alle aspekter af styrelsens virke, men fokuserer
alene på identificerede udfordringer eller på områder, hvor der på tidspunktet for indgåelse af mål• og resultatplanen ønskes en forandring eller en udvikling.
Vurderingen af målopfyldelsen sker på grundlag af en afrapportering for alle mål. Hvert
mål vurderes enkeltvist, og hvert mål bliver vurderet som opfyldt, delvist opfyldt eller
ikke opfyldt svarende til en opfyldelsesgrad på 100 procent, 50 procent eller O procent.
Af bilag til mål- og resultatplanen fremgår, hvordan hvert mål opgøres. Den endelige
målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport.
Styrelsesdirektøren har ansvaret for den kvartalsvise afrapportering på mål- og resultatplanen.
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Mål- og resultatplan for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 2019
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) arbejder for at understøtte Undervisningsministeriets overordnede mål om at sikre fagligt stærke uddannelser til alle.

Kerneopgaver
STUK's kerneopgaver ligger inden for følgende hovedområder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Udvikling af fag og uddannelser
Undervisningskvalitet
Reformimplementering
Vejledning og støtte
Evaluerings- og udviklingsprojekter
Institutionsdrift og tllskudsforvaltning
TIisyn (fagligt, økonomisk, øvrigt)
Prøver, eksamen og test

Strategiske pejlemærker
Følgende strategiske pejlemærker sætter retningen for løsningen af STUK's kerneopgaver og dermed for værdiskabelsen for styrelsens interessenter

•
•
•
•

Helhedsorienteret og effektivt tilsyn
Effektiv implementering og lokal kapacitetsopbygning
Styrket og fokuseret service
En faglig stærk og attraktiv styrelse

De strategiske pejlemærker udmøntes i STUK's årlige resultatmål.
For at understøtte Undervisningsministeriets mål og retning samt politiske prioriteringer arbejder STUK med følgende resultatmål i 2019:

Strategiske og kernefaglige mål
Mål 1: Sikker Implementering af nye adgangskrav og optagelsesregler på de gymnasiale
uddannelser
Styrelsen skal gennemføre en sikker implementering af de nye adgangskrav og optagelsesregler på de gymnasiale uddannelser. Styrelsen skal sikre følgende:
11

Der er gennemført en effektiv vejlednings- og kommunikationsindsats rettet mod
elever, forældre og institutioner fra årets begyndelse og frem til begyndelsen af
skoleåret 2019/2020. Konkret udarbejdes der bl.a. vejledningsmateriale I form af

li
11

videoer og grafiske oversigter målrettet mod kommende ansøgere og forældre,
og der gennemføres landsdækkende informationsmøder og webinarer for uuvejledere og gymnasiale institutioner om de nye a~gangskrav og optagelsesregler.
Derudover er de nye optagelsesprøver udviklet og gennemført I hhv. juni og august 2019, så optagelsesprocessen tidsmæssigt kan afvikles som forudsat i regelgrundlaget.
Baseline: De nye adgangskrav er beskrevet i loven, og bekendtgørelse om nye optagel-

sesregler er udstedt.
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Mål 2: Sikker Implementering af aftale om erhvervsuddannelser og aftale om finansloven

2019 vedr. social- og sundhedsområdet

Styrelsen skal sørge for en sikker implementering af den politiske aftale 'Fra folkeskole til
faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden'. Styrelsen skal som minimum nå følgende:
It

I
I

Der skal være etableret et afkortet grundforløb for studenter på merkantile uddannelser, så det er klar til at træde i kraft 1. august 2019.
Der skal Inden 1. juli 2019 være gennemført et udvalgsarbejde, der resulterer i et
forslag til et forenklet beskrivelses- og styringssystem.
Udviklingen af nationalt program for vejledning og nyt koncept for uddannelsesparathedsvurdering og afløser for introkurser brobygning er påbegyndt med nedsættelse
ekspertgrupper og fagligt panel.
Inden udgangen af 2019 skal der være afholdt temadag for praktikvejledere i kommuner og regioner, og mindst 40 pct. af udbyderne af social- og sundhedsuddannelserne skal være blevet tilbudt at deltage i rådgivningsforløb med læringskonsulenterne.
Baseline: Den politiske aftale om erhvervsuddannelser er Indgået 22. november 2018, aftalen om Finansloven er indgået 30. november 2018.

I

Mål 3: Øget professionalisering af styrelsens tilsyn
Der skal ske en yderligere professionalisering af styrelsens tilsyn og sikring af ensartede metoder på tværs af styrelsens tllsynsområder. Det skal ske gennem en revision af styrelsens
tilsynsstrategier og ved udarbejdelse af nye tværgående manualer for tilsynets metoder.
Hertil skal der arbejdes med at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Målet er, at:
I 80 pct. af nye tilsynsager i 2019, hvor der er tale om almindeligt enkeltsagstilsyn,
afsluttes sagen eller der foretages partshøring inden for 2 måneder. 190 pct. af sagerne afsluttes sagen, eller der foretages partshøring, inden for 4 måneder. Ingen
sager har en sagsbehandlingstid længere end 6 måneder, uden at der er en meget
specifik grund. Dette kræver I givet fald direktionsgodkendelse.

I 80 pct. af nye tilsynsager I 2019, hvor der er tale om skærpet tilsyn, afsluttes sagen,
eller der foretages partshørlng, Inden for 3 måneder regnet fra påbegyndelsen af det
skærpede tilsyn. Ingen sager har en sagsbehandlingstid længere end 6 måneder uden at der er en meget specifik grund. Dette kræver i givet fald direktionsgodkendelse.
Alle skoler får besked om årsag og forventet afslutning, hvis sagen trækker længere ud end
de anførte frister. Det bemærkes, at skolernes nuværende høringsfrist på 3 uger ikke forkortes.
Baseline: Der er ikke opgjort data for sagsbehandlingstider hidtil, men målene vurderes at
være me2et ambitiøse.
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Mål 4: Styrke det økonomiske tilsyn
'

Der udvikles en ny prognosemodel1 som kan identificere regulerede institutioner, der inden
for en periode på 3-5 år kan komme i alvorlige økonomiske problemer, således at færre regu lerede institutioner bliver nødlidende.
Der skål inden udgangen af 2019 være etableret en prognosemodel, der kan anvendes fra og med regnskabsåret 2019. Der skal samtidig udarbejdes en model for
håndtering af potentielt nødlidende institutioner samt en oversigt over eventuelt
manglende redskaber.

li

I
I

Der skal in<!_en 1. juli 2019 være etableret en systematisk visning af væsentlige økonomisk og finansielle nøgletal til brug for benchmark og mhp.1 at dette kan indgå i
styrelsens samlede vejledningsindsats om god økonomistyring over for sektoren.

Inden 1. juli skal styrelsen foreslå departementet udvalgte økonomiske nøgletal (jf.
ovenstående) for sektoren til brug for departementets tilsyn med styrelsen.
Baseline: Foranalyse er igangsat.

Mål 5: Styrke kvaliteten af læringskonsulenternes rådgivningsforløb

-

Kvaliteten af læringskonsulenternes rådglvnlngsforløb skal styrkes yderligere, herunder den
lokale forankring af indsatserne. Deltagerne I rådgivningsforløb skal i højere grad opleve at
være blevet styrket i arbejdet med at overkomme egne udfordringer. Målet er, at:

li

75 procent af deltagerne i styregrupperne i længerevarende rådgivningsforløb angiver I brugerfeedback, at skolen "i meget høj grad" eller "I høj grad" er blevet styrket i
arbejdet med at overkomme egne udfordringer.
Styrelsen vil lø_bende følge op på 10 pct. af de mest positive og 10 pct. af de mest negative
tilkendegivelser med henblik på at få en mere dybdegående viden om, hvordan læringskon•
sulenternes rådgivning bliver omsat til forandringer, der giver en bedre skole.

Indikator for f!1åJopfyldelse {KPI)
Brugerfeedback fra skoler

Baseline

- -

-

Folkeskoleområdet er på 70 pct. Vedr. eud foreligger
der en måling for november 2018, hvorfor 2019-tallene
vil udgøre benchmark fremover. Det sammen gælder
på gymnasleområdet, hvor målingerne starter I 2019.
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-

-- -

Mål 6: Etablering af nyt og fleksibelt AMU-udbud

--

- - -

Styrelsen skal styrke AMU udbuddet gennem afholdelse af en ny ud budsrunde, som gennemføres i tæt dialog og forståelse med arbejdsmarkedets parter.
Målet er, at alle ansøgninger er behandlet og forelagt ministeren med henblik på
Ikrafttræden I oktober 2019.
Indikator for målopfyldelse

Baseline

{KPI)
Deadline for ikrafttrædelse af

Ansøgninger indkaldes !januar 2019

AMUudbud

-

-

-

Mål 7: Understøttelse af sikker etablering og drift af de nye FGU-instltutioner
-

Styrelsen skal understøtte sikker Implementering af administrations- og økonomistyrlngssystemer, således at FGU-instltutloneme fra au~ust 2019 kan varetage økonomlstyring, løn- og regnskabsadministration, it-drift m.v.

Indikator for målopfyldelse

Baseline

-

-

-

I

(KPI)
FGU-institutionernes tilfredshed med STUK's bistand.

FGU-institutionerne åbner først i august 2019.

-
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Mål 8: Forbedre sagsbehandlingstiden, ansøgning om specialpædagogisk støtte
Der skal ske en styrkelse af styrelsens service over for borgere og institutioner:
Andelen af ansøgninger om specialpædagogisk støtte, som er behandlet inden 30
dage, skal være på 88 pct. ved udgangen af 2019. Desuden skal 99 pct. af ansøgningerne være behandlet inden 50 dage.
Indikator for målopfyldelse
(KPI)

Baseline
Andelen af ansøgninger om specialpædagogisk støtte, som

Udvikling I SPSsagsbehandlingstiden

er behandlet inden 30 dage, er ultimo 2018 på 85 pct. Ved
udgangen af 2018 er 99 pct. af alle ansøgninger behandlet
inden SO dage.

I

Organisatoriske og økonomiske mål
--Mål 9: Styrkelse af STUK's økonomistyring
Afvigelsen mellem prognosen for årets samlede forbrug til brug for DC-LIS i juni måned 2019
og realiseret forbrug i årsregnskabet for 2019 må maksimalt være på 2 pct. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem prognosen og realiseret forbrug af nettoudgifts-bevillingen
(for§ 20.11.31 og§ 20.87.01).

- -

Indikator for målopfyldelse (KPI)

Baseline

Afvigelse mellem prognose og
realiseret forbrug

12017 var afvigelsen ifb med udgiftsopfølgning li og

realiseret forbruget 2,2 pct.

Mål 10: Styrelsen som attraktiv arbejdsplads
Styrelsen skal udvikles som organisation, hvor medarbejderne trives, er engagerede og har
stor jobtilfredshed.
1,

Målet er, at resultatet af styrelsens arbejdspladsvurdering (APV) skal ligge på et fortsat højt niveau: Over 4,0,
Baseline

Indikator for måJopfyldelse
(KPJ)

Totalindekset i styrelsens APV fra 2017 var på 4,3 på en
fem-trinskala.

Totalindekset i APV består af
tre spørgsmål:
'Jeg er tilfreds med mit job
som helhed, alt taget i betragtning'

I

'Jeg føler mig motiveret og
engageret i mit arbejde'
'Jeg kan anbefale andre at søge arbejde I STUK'

1:
li

I

I

I!
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