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Aftale 
om 

resultatløn for skolens direktør  
for skoleåret 2018/2019 

 
 

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

  

   
Nye studieretninger/pakker De nuværende studieretninger/pakker skal 

ajourføres hhv nyudvikles/afvikles og nye 
skal udvikles, så skolens fortsat kan mar-
kere sig som en innovativ uddannelsesin-
stitution 
 

Der skal foreligge evalueringer af nuværende studie-
retninger/pakker med forskal til ændringer samt oplæg 
til mindst 3 nye studieretninger, så de kan indgå i opta-
gelse.dk 

Arbejdsmiljø Den i foråret gennemførte medarbejdertil-
fredshedsundersøgelse og arbejdsplads-
vurdering udviser på en række områder/af-
delinger utilfredsstillende resultater 
 

Målet er at få iværksat handlinger, der forbedrer til-
fredshed og arbejdsmiljø med de lokale samarbejdsud-
valg og arbejdsmiljøgrupper som centrale aktører 
 
 

Effektiviseringer/besparelser 
fortsat fra skoleåret 2017/2018 

De fortsatte besparelser på taxametrene 
kombineret med faldende indtægter nød-
vendiggør en særlig, målrettet indsats 
 

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

Ledige m2 Bortfaldet af lejere og dermed af både leje-
og driftsindtægter nødvendiggør en plan for 
at sikre en fortsat indtjening 
 

Der skal foreligge en afklaring på evt leje til FGU hhv 
en plan for en kommerciel udnyttelse af de ledige m2 – 
evt i samarbejde med en lokal ejendomsmægler hhv 
developer 
 



 
 
  

2 
 

Intensivering af samarbejdet med skolens pri-
mære interessenter – fortsat fra skoleåret 
2017/2018 
 

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  
 

Målet er at få skabt en konkret handlingsplan med an-
givelse af konkrete indsatser og resultatopfølgning 
 

   
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 

  

   
Øget digitalisering I 
fortsat fra skoleåret 2017/2018 

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 
2019/2020. 
 
Konkrete forsøg skal gennemføres i skolåret 
2018/2019. 
 
En specificeret tids-og handlingsplan skal foreligge in-
den uge årsskiftet 2018/2019 
 

Øget digitalisering II 
fortsat fra skoleåret 2017/2018 

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 
 

Ny pædagogisk platform 
 

Der skal anskaffes nyt system/pædagogisk 
platform, såldes at den af afprøvet og klar 
til ibrugtagning senest ved skoleårets start 
2019 
 

Målet er, at indledende drøftelser/forhandlinger er af-
sluttet inden udgangen af oktober, således at der er til-
vejebragt et validt beslutningsoplæg og at syste-
met/platformen er anskaffet inde årsskiftet 2018/2019. 
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Lige muligheder for alle 
 

Indsatsen for fastholdelsen skal målrettes 
de svagere elever med en intensiveret og 
struktureret indsats inden for des Special-
Pædagogiske Støtte 
 

Målet er at få gennemført årlige screeninger af samt-
lige elever mhp afdækning af hindringer. 
 
 

Kursuscentret Gennem de senere år har aktiviteten været 
faldende på flere områder. 
Skolens bestyrelse har tidligere besluttet, 
at denne del af skolens udbud skal fasthol-
des. 
 

Målet er at få skabt en revitalisering af aktiviteten og 
dermed skabe en højere grad af markedsorientering 
og en bedre økonomi. 
 
Det skal endvidere undersøges, om der kan sikres 
medvirken flere nationale og internationale projekter. 
 

 

 
Således aftalt på bestyrelsesmødet den 04.09.2018. 
 
 
På bestyrelsens vegne       
 
Jorun Bech        Jørgen Sloth 
Bestyrelsesformand       direktør 

 


