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CPH WEST – hvem er vi? 

• Erhvervsskole med 5 af de 12 indgange 
– ”Krop & stil”, ”Sundhed, omsorg & pædagogik”, ”Produktion & udvikling”, 

”Merkantil”, ”Strøm, styring og IT” 

• Gymnasium med STX, HHX og HTX 

• Etableret gennem 5 fusioner i årene 1998 - 2009 

• Omsætning kr. 313 mio. 

• Personale: 472 ansatte 

• Årselever: 3578 

– 1504 erhvervselever 

– 1937 gymnasieelever 

–   137 kursus (AMU, lederuddannelse, IDV) 

 

 

 

 



• Placeret på 4 lokationer på Københavns vestegn 
A. Campus Ishøj 

• Gymnasium: STX, HHX, HTX 

• Erhvervsudd: HG, smed, elektriker,  

tandklinikassistent,  

beklædningshåndværker  

• UU-center 

B. Ballerup 

• Gymnasium: HHX 

• Erhvervsudd: HG 

C. Høje Taastrup  

• HG-voksen og merkantile  hovedforløb, lokomotivfører 

• Kursusafdeling 

D. Kbh. NV: Frisør, kosmetiker og fitnessinstruktør 

CPH WEST – hvor er vi? 



• Mission: 

CPH WEST skal udbyde uddannelse på grundlæggende 

og gymnasialt niveau og gennemføre rådgivning og 

andre ydelser med tilknytning til 

uddannelsesvirksomheden 

 

• Vision: 

CPH WEST er den skole, der gør den største forskel: 
– Alle lærer mere 

– Vi udnytter de mange muligheder til fortsat udvikling og vækst 

– Vi tager ansvar og er attraktiv for elever, kursister og virksomheder 

CPH WEST – hvad er vi? 



Tre fokuspunkter for bestyrelsen og skolen: 

 

•Stille krav og sikre kvalitet i det vi gør 

 

•Sikre sammenhæng i fødekæden og ift omgivelserne 

 

•Synliggøre resultater og succeser 

Øge optaget – Mindske frafaldet 



Stille krav og sikre kvalitet i det vi gør 

Karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangsprøve (bundne prøvefag*), 2008.
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• Mål for positiv udvikling i eksamens- 

karakterer i resultatkontrakt 

• Skabe sammenhængende læringsmiljøer 

– Campus modvirker frafald 

• Særlige initiativer f.eks. pligtig  

lektiecafe og arbejde med skriftlighed  

• Fokus på omgængere – krav til at passe undervisningen. Opfølgning 

via evalueringssamtaler 

• Sæt mål for frafald 
År            CPH WEST Landstal  

2006-07  33,9 %  25,4 % 

2007-08  27,9 %  25,9 % 

2008-09  22,8 %  20,7 % 

2009-10  19,0 %  20,7 % 

2010-11  18,0 %  21,5 % 

 

 



• Tæt samarbejde med UU 
– Lad UU’erne vide hvordan det går – og hvad vi vil 

– Accepter kvalitet ift kvantitet 

 

• Tæt involvering med kommunen og andre instanser 
– Skolen er et vigtigt aktiv for kommunen – gensidig forpligtelse 

– Tag borgmesteren med i bestyrelsen 

– Etablér samarbejde med andre myndigheder og andre instanser i tide 

og i ”fredstid”, f.eks. 

• Forvaltningen og UU for elever i 9. klasse 

• SSP 

 

Sikre sammenhæng i fødekæden  

og ift omgivelserne – 1 



• Tilstrækkeligt 

arsenal  

af aktiviteter 

 

 

Sikre sammenhæng i fødekæden  

og ift omgivelserne – 2 
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Synliggøre resultater og succeser – 1 

• Vi arbejder med ”Vinderkultur” – en skolekultur, der stimulerer alle til at 
yde det ypperste og bidrager til at bryde social arv gennem uddannelse 
 

• Vi prioriterer deltagelse i konkurrencer højt.  
– Eksternt som f.eks. ”Skills”  

– Internt gennem ”Hvem har det laveste fravær” 
 

• Fokus på internationalisering og elitesport (og motion)  

 

• Stimulering til innovation og iværksætteri 
– F.eks. gennem ”Young Enterprise” 

 

• Stimulering til videre uddannelse og højere niveauer 
 

• – og så er eleverne de bedste advokater! 

 



Synliggøre resultater og succeser – 2 



Synliggøre resultater og succeser – 3 



Tak for opmærksomheden 


