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Udkast af Resultatlønskontrakt 2018/19      
for rektor 
 

Ifølge ministeriets ”bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og 

øvrige ledere, samt retningslinjer herfor” af 27. juni 2013 deles kontrakten op i to dele: 

 Basisrammen, som bestyrelsen selv beslutter, hvilke indsatsområder der skal indgå i. 

 Ekstrarammen, hvortil der er knyttet tre krav: 

o Skal indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for 

institutionen 

o Skal omfatte målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes 

arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med 

eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. 

o Skal omfatte en målrettet indsats mod frafald. 

 

Basisrammen (80.000 kr) 
 

1. Fortsat implementering af gymnasie- og hf-reformerne 

Implementeringen omfatter: 

 Evaluering af effekten af elevernes interessetilkendegivelse vedrørende studieretning 

sammenholdt med deres endelige valg af studieretning på stx 

 Evaluering af indsatsens for at skabe bedre sammenhold ved studieretningsklassernes start i 

november. 

 Evaluering af hf-elevernes interessetilkendegivelse vedrørende fagpakker sammenholdt med 

deres endelige valg. Vurdering af de reducerede fagpakker sammenholdt med elevernes 

endelig valg af fagpakke. 

 Evaluering af hf-uddannelsens halvårseksaminer – nf-eksamen 2018, KS-eksamen dec./jan. 

2018/19 og de kunstnerisk fag/idræt dec./jan 2018/19 

 Evaluering af aktiviteter i forbindelse med aktiviteter vedrørende hf-uddannelsens 

professionsretning. 

 

Effektmåling: Bestyrelsens vurdering af implementeringens andet reform år sker på baggrund af 

rapport fra ledelsen. 

 

2. Implementering af bestyrelsens strategiplan 2018 til 2021 

Da strategiplanen først fastlægges i efteråret 2018, vil en resultatmåling først kunne knyttestil 

strategiplanens fokuspunkter, når planen foreligger. Punktet vil derfor blive taget op på et 

bestyrelsesmøde i efteråret 2018. 

 

3. Udvidet samarbejde med folkeskolens udskolingsklasser 

Udvidelse af skolens besøgsbro samarbejde til at omfatte flere skoler i Hillerød og Fredensborg 

kommuner. Samarbejdet omfatter tilbud om undervisning i eksperimentel science, musik & kultur, 

det globale samfund, idræt og sundhed, matematik i virkeligheden, sprog og det internationale. 

Udarbejdelse af ny plan for den traditionelle brobygning rettende sig mod elever, der overvejer hf-

uddannelsen efter 9. klasse. 

Endelig fortsætter samarbejdet med folkeskolens matematiklærere. 

Effektmåling: Antal skoler og antal folkeskoleelever, der har været undervist her på skolen eller 

ude på folkeskolerne af gymnasiets lærere og elever. 
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4. Ombygning og renovering af skolens fysiske rammer 

Gennemførelse af ombygning af kantine og nye toiletter i 2018. 

Planlægning og igangsættelse af renoveringsplanen for de naturvidenskabelige – udbud og 

igangsættelse senest juni 2019. 

Effektmåling: Ombygningernes gennemførelse og iværksættelse inden for den givne tids- og 

budgetramme til den ønskede kvalitet. 

 

 

Ekstrarammen (60.000 kr) 
 

1. Lærernes arbejdstid/porteføljemodellens indførelse 

Videreudvikling af porteføljemodellen i skoleåret 2018/19. Porteføljemodellen omfatter en 

fordeling af lærernes arbejdsopgaver efter dialog med den enkelte lærer. Modellen muliggør en 

fordeling af arbejdsopgaverne, der tager hensyn til den enkelte lærers erfaring og kompetencer. 

 

Lærerne er i skoleåret mere sammen med eleverne i en undervisnings- eller vejledningssituation på 

grund af: 

 Ændret fordeling af arbejdsopgaver efter anciennitet, undervisningserfaring og 

arbejdskapacitet. 

 Dobbeltlærerordning i 2. fremmedsprog 

 Omlægning af det skriftlige arbejde til skrivemoduler med lærertilstedeværelse 

 Udvidelse af lektiecaféens åbningstider – både tirsdag og onsdag. 

 Forsat skrivefængsel for elever, der har svært ved at aflevere deres skriftlig opgaver til tiden. 

 

Effektmåling: Lærerne planlægges mere fleksibelt med individuelt tilpassede arbejdsopgaver 

(porteføljer) i skoleåret 2018/19. Modellens fordele og eventuelle ulemper skal vurderes 

sammenlignet med tidligere tiders de faste akkorder og budgetterede delopgaver.  

 

 

2. Målrettet indsats mod frafald 

Indsatsen omfatter følgende dele: 

- Ny procedure for hurtig reaktion på elevers fravær og manglende skriftlige opgaver 

- Udarbejdelse af opmærksomhedsliste over nye elever med lave karakterer fra folkeskolen 

(1.g og 1.hf) 

- Udarbejdelse af opmærksomhedsliste over elever, der i det foregående skoleår fagligt og 

aktivitetsmæssigt lå under det forventede/krævede (2.g, 3.g og 2.hf) 

- Teamsamarbejdet vedrørende den enkelte elev og det sociale samspil i klassen 

- Studievejledernes arbejde med de frafaldstruede elever 

- Læsetræningskurser 

- Danskkurser for tosprogede elever 

- Assertionskurser og eksamenstræningskurser for udvalgte elever 

- Psykologsamtaler 

- It-rygsæk 

- Forlænget tid ved skriftlig og mundtlig eksamen 

- Lektiecafé 

- Samtaler med ledelsen 

- Garantiskoleordningen 
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Effektmåling i Ressourceregnskabet. Resultatet skal måles ved nettofrafaldet, idet overflytning til 

anden ungdomsuddannelse eller til andet gymnasium/hf-kursus ikke bør medregnes som et frafald, 

men som en overflytning. 

 

3. Effektiv institutionsdrift 

 Budgetpræcision og budgetpræsentation i bestyrelsen 

 Fortsat effektiv institutionsdrift målt ved 

- elev/lærer ratio 

- udbetalt merarbejde 

- driftsudgifter pr. elev 

 

Effektmåling: Resultatet fremgår af ressourceregnskabet. 

 


