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Udmøntning aftale 
om 

resultatløn for skolens direktør  
for skoleåret 2016/2017 

 
 Status Resultat 

   

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

  

   

Implementering af skolens strategi De løbende reformer – senest gymnasierefor-
men – og de forventede besparelser nødven-
diggør en større fokusering af skolens aktivi-
teter i overensstemmelse med den af besty-
relsen vedtagne strategi for de kommende år 
  

De aftalte handlinger/handlingsplaner er imple-
menteret – senest ifbm gymnasiereformen. 
 
Der forligger planer 
 
Der er afrapporteret til bestyrelsen ifbm den kvar-
talsvise økonomiske rapportering samt i egent-
lige dagsordenpunkter. 
 

Gymnasie-reformen Fra skolestart august 2017 implementeres 
første fase af gymnasiereformen, hvilket kan 
få konsekvenser for både optag og antal/arten 
af studieretninger på HHx 
 

Tids-og handlingsplaner er udarbejdet. 
 
Der har været løbende opfølgning på handlings-
planerne, som løbende har været drøftet med af-
delingsledelsen. 
 
Skolens bestyrelse er løbende holdt orienteret 
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Pædagogisk IT-platform Der er nu skabt klarhed over MaComs/ Lec-
tios manglende godkendelse i STIL, således 
at der pt alene foreligger en godkendt pæda-
gogisk IT-platform – Ludus. 
 

Sagen har været på dagsordenen på flere besty-
relsesmøder. 
Bestyrelsen har besluttet, at valg og implemente-
ring er placeret hos den daglige ledelse. 
 
Udfordringer ifbm salg af Uddata har forsinket 
processen 
 

Ledelsesinformationssystem Med ansættelse af ny regnskabschef pr 1. au-
gust 2016 skal ledelsesinformationssystemet 
færdiggøres 

Udfordringer ifbm salg af Uddata har forsinket 
processen 
 
Der foreligger fortsat kun en foreløbig, ikke kon-
solideret udgave 
 

Internationale projekter 
 

Skolen har gennem en årrække taget tilløb til 
en større involvering i inertnationale projekter. 
 
I løbet af 2015 og 2016 er taget initiativ til at 
udvikle nye projekter i samarbejde med de 
lande, der er omfattet af EU's South Baltic ini-
tiativ 
 

Der er ikke ansøgt projekt med Roskilde Han-
delsskole som Lead Partner. 
 
Skolen indgået i et større projekt – FOCUS – 
som partner Projektet med Roskilde Handels-
skole som partner. 
 
Projektet med Roskilde Kommune blev ikke god-
kendt af EU 
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Ekstrarammen 
Til ekstrarammen er der knyttet to krav: 

 En målrettet arbejde med prioritering og 
planlægning af lærernes arbejdstid, så læ-
rerne anvender en større del af deres ar-
bejdstid sammen med eleverne ved under-
visning eller andre læringsaktiviteter 

 En målrettet indsats mod frafald 

  

   

Overholdelse af skolens budget for 2016 og 1. 
halvår 2017 

Indsatsområdet giver nærmest sig selv, idet 
der dog være opmærksomhed på, at udmønt-
ningen af finansloven kan påvirke dette ind-
satsområde, ligesom bestyrelsens accept af 
årsprognosen ved en afvigelse i denne sam-
menhæng kan sidestilles med budgettet. 
 

Budgettet overholdt for 2016 

Arbejdstid Udviklingen i lærernes arbejdstid har gennem 
de seneste år været stort set uændret, når der 
henses til den tid, der bruges på forberedelse 
hhv opgaveretning olign 

Arbejdet med effektivisering er igangsat. Effekten 
måles på Indikator I og II. 
 
EUD/EUX 
Skoleåret 2016/17 har været præget af langtids-
sygdom af en enkelt lærer. Samtidig har en del 
lærere deltaget i et PD-modul på 10 ECTS (et 
lovkrav). Hvis disse timer trækkes fra den sam-
lede timepulje, vil resultatet være sådan: 
 
Indikator  
2015/2016    
2016/2017 
 
EUD 
Indikator 1    26.1% 
Indikator 1    28.1% 
 
Indikator 2    32.0% 
Indikator 2    41.1% 
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HHX 
Indikator 1    18.5% 
Indikator 1    19.6% 
 
Indikator 2      7.8% 
Indikator 2      8.75% 
 
Der er ikke opstillet konkrete måltal. 
 
Bench-mark-samarbejdet er udvidet og der fore-
ligger rapporter fra EY 
 

Målrettet og intensiveret fastholdelsesindsats 
 

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

. 

Indsats rettet mod folkeskolerne Som led i bestræbelserne på at få flere elever 
til at vælge en erhvervsuddannelse skal der 
udarbejdes en tids-og handlingsplan med en 
forstærket indsats i såvel brobygning og intro-
duktionsforløb som i en mere målrettet direkte 
indsats over for den enkelte folkeskole i ”vo-
res optagelsesområde”. 
 

Planen foreligger og er implementeret 

 

 

Den samlede målopfyldelse er 87.5 % . 

 

Således besluttet på bestyrelsesmødet den 08.11.2017. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Jorun Bech 

Bestyrelsesformand 



 
 
  

5 
 

 

 


