Mål- og resultatplan 2020 for

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Gyldighed og opfølgning
Mål- og resultatplanen er etårig og gælder fra den 1. januar 2020 og for hele 2020. De strategiske
pejlemærker er flerårige, men de tages op til revision årligt.
Styrelsesdirektøren har ansvar for afrapportering kvartalsvist på samtlige mål i mål- og resultatplanen efter
en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 10 hverdage efter afslutningen på hvert
kvartal. Det påhviler i øvrigt direktøren at rapportere evt. væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen,
budgetterne elle de strategiske mål mv.
Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørelsen for udmålingen af styrelsesdirektørens
resultatløn. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af styrelsens samlede
resultater herunder også i forhold til bidrag til styrkelse af det tværgående arbejde, løbende evne til
omprioritering med udgangspunkt i de til en hver tid gældende forudsætninger og personlige engagement.
Den samlede resultatløn er dermed den beregnede resultatløn justeret op eller ned på baggrund af
departementschefens samlede vurdering af direktørens indsats.
Genforhandling af mål- og resultatplanen kan ske ved meget væsentlige ændringer af planens grundlag
eller styrelsens opgaveportefølje. Dette aftales særskilt med departementet.
For alle mål gælder, at målopfyldelsesgraden bliver vurderet som enten opfyldt, delvis opfyldt eller ikke
opfyldt svarende til en opfyldelsesgrad på 100 pct., SO pct. eller O pct. Alle resultatmål vægter ens i den
samlede målopfyldelse. Der er i årets mål- og resultatplan 9 mål, hvert mål kan således ved fuld
målopfyldelse tælle med 100/9 og delvis målopfyldes tælles med (100/9)"'0.S. Ikke opfyldte mål tæller med
scoren 0. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport.
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Mål- og resultatplan for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 2020
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) arbejder for at understøtte Børne- og
Undervisningsministeriets overordnede mål om at sikre fagligt stærke uddannelser til alle.
STUK's kerneopgaver ligger inden for følgende hovedområder:
•

Udvikling af fag og uddannelser

•

Undervisningskvalitet

•

Reformimplementering

•

Vejledning og støtte

•

Evaluerings- og udviklingsprojekter

•

Institutionsdrift og tilskudsforvaltning

•

Tilsyn (fagligt, økonomisk, øvrigt)

•

Prøver, eksamen og test

Med afsæt i kerneopgaverne er der fastlagt 9 mål for styrelsens opgavevaretagelse i 2020.
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1. Strategiske og kernefaglige mål 2020
Opstarten af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) har været præget af en række udfordringer.
Derfor er der brug for vejledning og støtte, så institutionerne kan fokusere på kerneopgaven - at bringe
unge i uddannelse eller beskæftigelse.

Mål 1: Understøttelse af FGU-lmplementerlng
I forbindelse med opstarten af FGU-institutionerne i 2019 har styrelsen haft fokus på at understøtte
implementering af fællesstatslige løsninger. 12020 vil fokus være på en effektiv understøttelse af, at FGUinstitutionerne får en velfungerende drift og får implementeret den særlige didaktik, som er indført i
forlængelse af den politiske aftale "Bedre veje til uddannelse og job".
Fuld målopfyldelse:
•

Mindst 85 pct. af FGU-lederne tilkendegiver tilfredshed med styrelsens bistand til at sikre en effektiv drift
svarende til en score på mellem 4 og 5 på en skala fra 1-5.

•

Mindst 85 pct. af FGU-lederne tilkendegiver tilfredshed med styrelsens bistand til at få implementeret den
særlige FGU-didaktik i forhold til målingen i 2019 svarende til en score på mellem 4 og 5 på en skala fra 1-

5.
Delvis målopfyldelse:

•
l

Mindst 75 pct. af FGU-lederne tilkendegiver tilfredshed med styrelsens bistand til at sikre en effektiv drift
svarende til en score på mellem 4 og 5 på en skala fra 1-5.
Mindst 75 pct. af FGU-lederne tilkendegiver tilfredshed med styrelsens bistand til at få implementeret den
særlige FGU-didaktik i forhold til målingen i 2019 svarende til en score på mellem 4 og 5 på en skala fra 15.

Baseline: Tilfredsheden med styrelsens bistand i forbindelse med implementeringen af fællesstatslige

løsninger var i 2019 på 84 pct. (målingen i december 2019).
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Børne- og Undervisningsministeriet arbejder for at skabe fagligt stærke uddannelser til alle. Det sker
blandt andet ved at udvikle fagenes og prøvernes indhold og understøtte sammenhæng på tværs af
uddannelsesområder.

Dertil skal der være vedvarende fokus på udvikling af fagene og samarbejde med vidensmiljøerne herom,
da det er et vigtigt parameter for at lykkes med at spille en rolle i udvikling af grundskolen og
ungdomsuddannelser. På folkeskoleområdet vil dette blandt andet ske gennem det fortløbende arbejde
med Fælles Mål i lyset af lempelserne fra 2018 samt i ministeriets faggrupper.
I 2020 vil der i øvrigt være særligt fokus på dels at omsætte Naturvidenskabens ABC til inspirerende
undervisningsmateriale til grundskole, eud og gymnasiet, dels at understøtte sammenhængen mellem
matematikundervisningen i grundskolen og i gymnasiet. Sidstnævnte udspringer af, at for mange elever
ikke består matematik på B-niveau på Sn<.

Mål 2: Udvikling af fagene
Der udvikles i 2020 progressionsbeskrivelser, der angiver, hvordan forskelllge del-erkendelser i
Naturvidenskabens ABC kan indgå i undervisningen på de forskellige uddannelsestrin.
Som led i arbejdet med at styrke sammenhængen mellem matematik i grundskolen og på ST)( stiller styrelsen
undervisnings- og vejledningsmateriale til rådighed samt facilitere brobygningsaktiviteter. Styrelsen vurderer
samtidig behovet for ændring af fælles mål og læreplaner i løbet af 2020.
Fuld målopfyldelse:
•

Udvikling af progressionsbeskrivelser til Naturvidenskabens ABC er gennemført inden november 2020 og
kvalificeret i faggrupper med repræsentanter fra både grundskole og ungdomsuddannelser samt
offentliggjort på emu.dk inden årets udgang.

•
i

styrke sammenhængen mellem matematik i grundskole og på
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målrettet grundskoler og gymnasier, er gennemført.

•

Undervisnings- og vejledningsmateriale målrettet hhv. grundskolelærere og gymnasielærere, der skal

sne, er offentliggjort på emu.dk, og

formidlingsaktiviteter fx via faglige foreninger og fora, grund- og efter/videreuddannelse af lærere m.v.

Der er udarbejdet et oplæg til, hvordan matematik i enten folkeskolen og/eller gymnasiet skal ændres
mhp. at sikre, at der er et passende niveau og en passende beståelsesprocent igennem skoleforløbet.

I

Oplægget skal kunne danne basis for en politisk drøftelse.

I

Delvis målopfyldelse:
•

To ud af tre ovenstående tiltag er gennemført. Den tredje er igangsat.

s

På tværs af Børne- og Undervisningsministeriets tilsynsområder skal der ske en yderligere
professionalisering og sikring af ensartede metoder. Det skal blandt andet ske gennem kortlægning af de
eksisterende procedurer for gennemførelse af risikobaserede og tematiske tilsyn og etablering af
ensartede procedurer herfor. Endvidere skal der fortsat arbejdes med at nedbringe
sagsbehandlingstiderne i styrelsens tilsyn.

Mål 3: Styrkelse og professionalisering af tilsynet med skoler på Børne- og Undervisningsministeriets
område
Professionalisering af tilsynet:
•

!

!

Der skal være en nedskrevet procedure for gennemførelse og rapportering af risikobaserede og tematiske
tilsyn på tværs af de forskellige tilsynsområder.

li

Der skal gennemføres en afdækning af STUK's aktuelle sanktionspraksis på tværs af styrelsens
tilsynsområder og være opstillet forslag til fremtidige, harmoniserede retningslinjer herfor.
STUK skal, med hjælp fra Styrelsen for It og Læring, gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som skal
forbedre anvendelsen af data i STUK's tilsyn. Senest I september 2020 er der opstillet konkrete forslag til,
hvordan STUK fremover kan styrke anvendelsen af de aktuelle data i tilsynet. Senest ved udgangen af året
er der opstillet forslag til, hvordan eksisterende data i BUVM, der ikke indgår i tilsynet i dag, kan bringes i

1:
li

anvendelse i tilsynet.

•

Der skal udarbejdes og implementeres et koncept for en moderniseret og læsevenlig udgave af
tilsynsberetningen (for 2020 og frem) og tilsynsplanen (2021 og frem).

li

Sagsbehandllngstider:
•

I 70 pct. af nye tilsynsager i 2020, hvor der er tale om almindeligt enkeltsagstilsyn, afsluttes sagen eller der
foretages partshørlng inden for 2 måneder. I 90 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 direktørens godkendelse.
I 70 pct. af nye tilsynsager i 2020, hvor der er tale om skærpet tilsyn, afsluttes sagen, eller der foretages

I

partshøring, 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 direktørens godkendelse.

1

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.
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Fuld målopfyldelse:
•

Alle udviklingsopgaver med professionalisering af tilsynet er gennemført inden årets udgang.

•

Sagsbehandlingstiderne for alm. enkeltsags- og skærpet tilsyn fremgår af tabellerne nedenfor.

Delvis målopfyldelse:
•

Alle udviklingsopgaver med professionalisering af tilsynet er gennemført inden årets udgang.

•

Sagsbehandlingstiderne er ikke steget i forhold til 2019.

Fuld målopfyldelse for sagsbehandlingstider for almindeligt enkeltsagstilsyn.
Sagsbehandlingstider

2019 (baseline)

0-2 mdr.

61
80

2- 4 mdr.
4-6 mdr.

-

-

---

88

2020
70
90
98

I

-

Fuld målopfyldelse for sagsbehandlingstider for skærpet tilsyn.
Sagsbehandlingstider

2019 (baseline)

0-3 mdr.

Ingen skærpede tilsyn

3- 6 mdr.

-

Ingen skærpede tilsyn

2020
70
98

I forbindelse med implementeringen af den nye cheflønaftale for de regulerede, selvejende institutioner
skal der foretages en udvidet og løbende databaseret overvågning af alle chefers (i alt ca. 2.500)
aflønninger. Konsekvenserne af eventuelle overskridelser eller uhensigtsmæssige lokalt aftalte
lønudmøntninger, herunder i resultatlønskontrakter, skal håndteres tilsynsmæssigt fra sag til sag.

Mål 4: Implementering af et nyt løntllsynskoncept for chefer på det regulerede område
Resultaterne af overvågningen ska1 løbende rapporteres til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og indgå i
en løbende evaluering med aftaleparterne. Initiativet skal skabe grundlag for et effektivt løntilsyn og afdække,
i hvilket omfang der sker en hensigtsmæssig lønudvikling i de enkelte regulerede sektorer i 2020.
Fuld målopfyldelse:
Der gennemføres kvartalsvise datatræk fra ISOLA og Forhandlingsdatabasen, og sagsbehandlingen for hvert
kvartal (v. normafvigelser) er afsluttet inden for seks uger efter kvartalets afslutning.
Delvis målopfyldelse:
Der gennemføres kvartalsvise datatræk ISOLA og Forhandlingsdatabasen, og sagsbehandlingen for hvert
kvartal (v. normafvigelser) er afsluttet inden for otte uger efter kvartalets afslutning.

-

-
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Børne- og Undervisningsministeriet har ansvaret for at sikre et bredt udbud af voksen- og
efteruddannelsestilbud. Ministeriet skal derfor understøtte implementering af nyt udbud og prøver i AMU
gennem tæt opfølgning og videreudvikling.
Det skal samtidig sikres, at indførelsen af prøver bidrager med et reelt kvalitetsløft af undervisningen, en
mere ensartet bedømmelse af den enkelte kursists kursusudbytte og et bedre omdømme for AMU. STUK
vil støtte skolernes prøveafvikling i AMU, herunder samarbejde med Styrelsen for It og læring (STIL) om
langsigtet løsning i forhold til it-understøttelse af AMU-prøver.

Mål 5: Sikker Implementering af prøvekrav og ny udbudsdæknlng på AMU
Fra 1. januar 2020 er AMU-godkendelserne landsdækkende og fem nye udbydere har godkendelse tll udbud af
AMU. Fra samme tidspunkt kan AMU ikke længere udbydes uden prøve med mindre særlige omstændigheder
gør sig gældende.

Fuld målopfyldelse:

•

I:

-

-

- --

-

STUK har aflagt tilsynsbesøg hos alle 5 nye aktive udbydere senest i 4. kvartal 2020 og har løbende været i
dialog med parterne om forsyningssikkerheden.

Il

Der er ved udgangen af 4. kvartal 2020 gennemført en analyse af både kursisternes tilfredshed samt af
prøveresultaterne. Resultaterne er aktivt anvendt i det risikobaserede tilsyn.

li
1,

Der skal ske en øget automatisering af institutionernes årlige indberetning af årsrapport m.v. og
ministeriets regnskabsgennemgang. Udgangspunktet i dag er, at årsrapporter m.v. fra institutionerne
rapporteres til ministeriet gennem en række manuelle processer, ligesom ministeriets gennemgang af
materialet er delvis manuel.

Mål 6: Automatisering af Institutionernes årlige Indberetning af årsrapport og udvlkllng af algoritmer til
regnskabsgennemgang

For automatisering af de nuværende manuelle processer, skal der i 2020 være:
•

Udarbejdet en taksonomi for årsrapporten for alle institutionstyper på det regulerede sektorområde.

•

Gennemført et pilotprojekt på SOSU-skoleområdet, som kan danne grundlag for udbredelse af
automatisk indberetning af årsrapport for alle skoler forud for årsrapport 2020. SOSU-skolerne skal i
2020 - ud over den almindelige indberetning - også foretage automatisk indberetning af årsrapport
mv.

•

Teknisk undersøgt, hvordan RAS kan hente data direkte fra virk.dk og XBRL-filer samt hvordan
publiceringen af årsrapporter kan foretages uden om Regnskabsportalen.
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l

li

l

II

It

•

Udviklet en algoritme til at understøtte STUK's gennemgang af regnskabsmaterialet.
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Fuld målopfyldelse:
STUK har 1) Udarbejdet en taksonomi for årsrapporten for alle institutionstyper på det regulerede
sektorområde. 2) gennemført et pilotprojekt på SOSU-skoleområdet, som foretager indberetningen af
årsrapport mv. via Erhvervsstyrelsens indberetningsplatform, 3) teknisk undersøgt hvordan RAS kan hente
data direkte fra virk.dk og XBRL-filer samt hvordan publiceringen af årsrapporter kan foretages uden om
Regnskabsportalen og 4) udviklet en algoritme til understøttelse af STUK's regnskabsgennemgang.
Delvis målopfyldelse:
STUK har 1) udarbejdet en taksonomi for årsrapporten på hele det regulerede sektorområde og 2) gennemført
et pilotprojekt på SOSU-skoleområdet, som foretager indberetningen af årsrapport mv. via Erhvervsstyrelsens
indberetningsplatform

Der skal i 2020 arbejdes videre med at nedbringe sagsbehandlingstiderne for Socialpædagogisk Støtte
SPS), idet en rettidig støtte kan være en forudsætning for, at eleverne får udbytte af undervisningen.
Desuden skal prognosepræcisionen styrkes.
Den hidtidige økonomiopfølgning på SPS-området har i flere tilfælde været præget af usikkerhed, for så
vidt angår udarbejdelsen af estimater for udgiftsudviklingen. På den baggrund skal prognosepræcision for
udgiftsudviklingen på SPS-ordningerne styrkes, fx gennem bedre anvendelse af data, eventuelle
ændringer i udbetalingsmodeller, frister til institutioner mv.

Mål 7: Forbedre sagsbehandlingstiden for Specialpædagogisk Støtte (SPS) og prognosepræcisionen for
udgifterne hertil
•

Andelen af ansøgninger om SPS, der er behandlet inden 30 dage, skal være på 88 pct. ved udgangen af
2020.

I
•

I

1,

Den løbende økonomistyring gennem prognosen for forbrug til SPS-ordningen på ministeriets område skal
styrkes ved at forbedre prognosepræcisionen for ordningen. Der udvikles et prognoseværktøj til at
understøtte arbejdet med prognosepræcision. STUK har som mål, at prognosepræcisionen ved prognosen
i forbindelse med månedsopfølgningen i juni måned (DC-LIS) skal være inden for 1,5 pct. af det endelige
forbrug ultimo året.

Fuld målopfylde1se:
Sagsbehandlingstiden er på 88 pct. eller derover ved årets udgang, og afvigelsen mellem prognosen for årets
forbrug i juni måned (DC-LIS) og regnskabet er på 1,5 pct. eller derunder.
Delvis målopfyldelse:
Sagsbehandlingstiden er på minimum 85 pct. eller derover, og afvigelsen mellem prognosen for årets forbrug i
juni måned (DC-LIS) og regnskabet er på 2,0 eller derunder.
Baseline: Sagsbehandlingstiden var for 2019 på 82 pct. Ultimo 2019 var afvigelsen mellem prognosen i juni

måned (DC-LIS) og realiseret forbrug for 2019 på 1,5 pct.
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2. Organisatoriske og økonomiske mål 2020

Mål 8: Fastholdelse af styrelsens lave sygefravær
Styrelsens sygefravær har været inde i en gunstig udvikling både set i forhold til udviklingen i
langtidssygefravær og sygefraværet samlet set, hvilket betyder at styrelsens sygefravær ligger markant under
benchmark for styrelser. Denne positive udvikling skal fastholdes.
Fuld målopfyldelse:
Målet er fuldt opfyldt, hvis styrelsens sygefravær er på 6,2 dage (eller derunder) pr. medarbejder pr. år ved
udgangen af 3. kvartal 2020.
Delvis målopfyldelse:
Målet er delvist opfyldt, hvis sygefraværet er på mellem 6,3 og 7,5 dage pr. medarbejder pr. år ved udgangen
af 3. kvartal 2020.
Baseline: Styrelsens sygefravær i alt udgør for perioden 4. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 6,2, dage pr.
medarbejder (Kilde: ISOLA). Benchmark for styrelser er på 8,0 dage pr. medarbejder i samme periode
Indikator for målopfyldelse (KPI):
Der måles i perioden 4. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 med data fra ISOLA.

-

-

---

Mål 9: Styrkelse af styrelsens økonomistyring
Afvigelsen mellem prognosen for årets samlede forbrug til brug for DC-LIS i juni måned og realiseret forbrug i
årsregnskabet må maksimalt være på 1,5 pct. Afvigelsen beregnes som forskellen mellem prognosen og
realiseret forbrug af nettoudgifts-bevillingen (for § 20.11.31 og 20.87.01).
Fuld målopfyldelse:

- --

·-

Målet er fuldt opfyldt, hvis afvigelsen er på 1,5 pct. eller derunder.
Delvis målopfyldelse:
Målet er delvist opfyldt, hvis afvigelsen er på mellem 1,6 pct. og 2, 0 pct.
Baseline: I 2019 var afvigelsen i forbindelse med DC LIS og realiseret forbrug på 1,4 pct.
Indikatorformålopfyldelse (KPI): Afvigelse mellem prognose og realiseret forbrug.

-

-

-

-
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