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Aftale 
om 

resultatløn for skolens direktør  
for skoleåret 2017/2018 

 
 Status Mål 

Basisrammen 
Bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområ-
der der skal indgå i basisrammen. 
Indsatsområderne skal afspejle institutionens 
udfordringer, kortsigtede som langsigtede 
 

  

   

Gymnasiereformen Fra skolestart august 2017 er første fase af 
gymnasiereformen implementeret. 
 
Gymnasiereformen opnår først fuld effekt 
efter 3 år 
 

Målet er at prioritere en tæt opfølgning og oprethol-
delse af et højt beredskab med fokus på fastholdelse 
og udvikling af nye studieretninger  

Effektiviseringer/besparelser 
 

Der er fortsat udfordringer med styringen af 
lærernes arbejdstimer. 
 

Der skal sikres en tættere opfølgning og en sikring af, 
at der sker en fortsat effektivisering af undervisningen 
med minimum 3-4% pr år 
 

Persondataforordningen Pr 28.05.2018 træder den nye Persondata-
forordning i kraft. 
 
Konsekvenserne af en manglende overhol-
delse vil være betydelige  
 

Der skal foreligge en præcis og dokumenteret imple-
menteringsplan 

Intensivering af samarbejdet med skolens pri-
mære interessenter 

Praktikpladssituationen, de aktuelle mar-
kedsvilkår inden for kurser og efteruddan-
nelse samt behovet for et tæt samarbejde 
med folkeskoler og videregående uddan-
nelsesinstitutioner er ikke i tilstrækkelig 
grad systematiseret 
 

Måler et at få skabt en konkret handlingsplan med an-
givelse af konkrete indsatser og resultatopfølgning 
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Pædagogisk IT-platform Markedsgørelsen af EASY medfører behov 
for en ny IT platform. 
 

Målet er, at der skal implementeres en ny pædago-
gisk/administrativ IT-platform pr august 2018 under 
den forudsætning, at platformen er lovlig ifht EU´s per-
sondataforordning og danske love og regler. 
 
Målet er at den foreliggende implementeringsplan skal 
være tiltrådt af HSU og skal kunne danne baggrund for 
en ansøgning om kompetenceudviklingsmidler. 
  

Ledelsesinformationssystem Salget af Uddata har medført en opbrems-
ning af arbejdet med ledelsesinformations-
systemet 

Målet er, at der ifbm implementeringen af en ny pæda-
gogisk/administrativ platform skal udvikles et validt le-
delsesinformationssystem, der testes inden ferien i 
2018 
 
 

 

Ekstrarammen 
Til ekstrarammen er der knyttet to krav: 

 En målrettet arbejde med prioritering og 
planlægning af lærernes arbejdstid, så 
lærerne anvender en større del af deres 
arbejdstid sammen med eleverne ved un-
dervisning eller andre læringsaktiviteter 

 En målrettet indsats mod frafald 

  

   

En mere effektiv udnyttelse af lærerressour-
cen 

Udviklingen i Indikator I og II har været be-
hersket. 
  

Målet er, at lærernes skal være mere sammen med 
eleverne og bruge markant mindre tid på ”øvrige opga-
ver” 
 

Målrettet og intensiveret fastholdelsesindsats 
 

Indsatsområdet skal fortsat prioriteres højt 
og der skal på skoleniveau fortsat årligt ud-
arbejdes en overordnet, synlig strategi, der 
skal udmøntes i konkrete handlingsplaner 
 

Målet er at reducere frafaldet ifht skoleåret 2016/2017 
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Øget digitalisering I Den Digitale Skole har gennem længere tid 
været en strategi, som ikke er slået igen-
nem på det pædagogiske område 

Målet er at få etableret konceptualiseret undervisning 
samt forløb, der forberedes i fællesskab på 5 fag/forløb 
på HHX og 5 fag/forløb på eud/eux fra skoleåret 
2018/2019. 
 
En specificeret tids-og handlingsplan skal foreligge in-
den uge 7/2018 
 

Øget digitalisering II En forstærket indsats inden for rammerne 
af Den Digitale Skole skal ske på skolens 
administrative afdelinger 
 

Målet er en øget anvendelse af skolens webshop en 
digitalisering af biblioteksydelsen, en automatisering af 
skolens bogholderi samt etablering af e-vejledning og 
en fælles studieadministration med anvendelse af IT 
på flest mulige områder 
 

 

Således aftalt på bestyrelsesmødet den 08.11.2017. 

 

 

På bestyrelsens vegne       

 

 

Jorun Bech        Jørgen Sloth 

Bestyrelsesformand       direktør 

 

 


