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Indsatsområder

Mål

Vækst
(Basisramme)

EUD
Antallet af årselever i 2020 skal minimum være på 475
årselever

Resultat

Vægtning
i procent

Status på
målopfyldelse

50 %

På GF i 2020 bør fordelingen af årselever som minimum være:
Kold Mad & Oplevelser: 120
Kold Mejeri: 45
Kold Jordbrug & Natur: 110
På HF i 2020 bør fordelingen af årselever som minimum være:
Kold Mad & Oplevelser: 80
Kold Mejeri: 80
Kold Jordbrug & Natur: 40
Kold HTX:
Antallet af årselever i 2020 skal være på minimum 220
årselever
Kold kurser bør som minimum have 35 årselever i 2020

I gennemsnit på alle Grundforløb er der en overgang til
Hovedforløb på 70 %
Der er indgået mere end 415 ordinære uddannelsesaftaler i
2020
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Indsatsområder

Mål

Resultat

Vægtning
i procent

Status på
målopfyldelse

Antallet af praktikbesøg i 2020 skal minimum være:
Kold Jordbrug & Natur: 125
Kold Mad & Oplevelser: 150
På Kold Kollegiet har vi formået at holde 95% af vores aktivitet i
egne værelser.
Derudover har vi indlogeret de første ”kunder” over
weekender og ferier (I alt 100 mennesker).
Trivsel
(Basisramme)

Pr. 2019 gennemførtes ETU af STIL, og
sammenligningsgrundlaget for resultaterne er derfor ændret i
forhold til tidligere. I 2019 lå elevernes trivsel i gennemsnit på
3,9 point på EUD.

20%

I 2020 ligger Kold på minimum 4,0 point, og der er sket
stigninger på trivselsindikatorerne velbefindende og
læringsmiljø.
Pr. 2019 gennemførtes ETU af STIL, og
sammenligningsgrundlaget for resultaterne er derfor ændret i
forhold til tidligere. I 2019 lå elevernes trivsel i gennemsnit på
3,7 point på HTX.
I 2020 ligger Kold HTX på minimum 3,8 point.

I 2020 bør antallet af ”kritiske rapporter” ikke overstige mere
end 8% på alle brancher. Dette er landsgennemsnittet og vil
forbedre samlet VTU på Kold.
25 % af elever fra brobygning/præsentation til vælger Kold
enten til HTX eller GF1

3

Indsatsområder

Mål

Resultat

Vægtning
i procent

Status på
målopfyldelse

I forbindelse med den sidste reorganisering med kun 1½ leder
på Kold Mad & Oplevelser evalueres trivslen i kantinen.
Resultaterne ligger med 10 % forbedring i forhold til sidste
måling i Professionel Kapital 2019
Medarbejdertrivslen på Kold ligger samlet set med en 5 %
forbedring sammenlignet med sidste undersøgelse
Digitalisering
(Basisramme)

75 % af undervisningsmaterialet på Kold er digitalt

15%

De første fem online kurser eller blended learning er solgt.

Canvas er den digitale læringsform for alle på Kold

Indkøb af PC, smartboards etc. er systematiseret med en
treårsplan.
Globalisering
(Basisramme)

Der er 5 % flere udenlandske elever på Kold end i året 2019

15%

Resultat for BASISRAMME

100%
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Indsatsområder

Mål

Fastholdelse
(Ekstraramme)

Samlet på Kold må frafaldet på GF1 ikke overstige 10 % i 2020

Resultat

Vægtning
i procent

Status på
målopfyldelse

50%

Samlet på Kold må frafaldet på GF2 ikke overstige 15 % i 2020
På Kold Tekniske Gymnasium må frafaldet på 1g ikke overstige
2 %.
Bæredygtighed
(Ekstraramme)

Vi er blevet selvforsynende med 30 % målt på varer som vi
tidligere købte, men som vi nu selv producerer (krydderurter,
smør, kød, grøntsager)

Resultat for EKSTRARAMME

50%

100 %
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