Udmøntningen af resultatlønnen for rektor Jette Rygaard Poulsen skoleåret 2016-2017
Mål i basisramme – 70.000 kr

Målopfyldelse
i%

B1 Elevernes udbytte af skolegangen
Initiativer, der fokuserer på evaluering af og feedback til elever, så de får de bedste
forudsætninger for at tilegne sig faglige kompetencer og udvikle sig som demokratiske
mennesker
Dokumentation for opnåelse af målene sker gennem fortsat udvikling af handleplanen for mål
og strategi på VHG 2016-17 og opsamlingen herpå i foråret 2017.
Delmål B1.1
Optimering af den formative feedback fra lærerne til eleverne som en naturlig del af den
daglige undervisning – herunder forsøg med karakterfrie standpunkter i 1g i udvalgte fag og
hold
Delmål B1.2
Udvikling af rammer for faglig vejledning, evaluering af eleverne og karrierevejledning, så den
tætte kontakt med lærerne ”går op i en højere enhed”
Delmål B1.3
Fortsat implementering af gymnasiets nyudviklede kvalitetsmål og igangsættelse af elevernes
selvevaluering af målene i både hf og stx
Delmål B1.4
Fortsat fokus på elevernes udbytte af det skriftlige arbejde, herunder både videreudviklingen
af rette-strategier og indsamling af erfaring med omlagt skriftligt arbejde, som sikrer
undervisningsdifferentiering
B2 En udviklingsorienteret institution
Initiativer der rettes mod implementeringen af den kommende gymnasiereform, og sikrer en
målrettet kompetence- og organisationsudvikling forud for reformen
Dokumentation af målene opnås ved fremlæggelse af konkrete beskrivelser af rammer og
strategier før reformens ikrafttræden, samt ved statistiske opgørelser af antallet af
deltagende elever i kulturmøder.
Delmål B2.1
Udvikling af nye rammer for faglige samarbejde set i relation til den kommende
gymnasiereform, hvor AT ikke mere skal finde sted
Delmål B2.2
Udvikling af mål og strategi for elevernes karrierekompetence i stx og den professionsrettede
undervisning i hf
Delmål B2.3
Udvikling af mål og strategi for elevernes digitaliseringskompetencer
Delmål B2.4
Fortsat fokus på elevernes globaliseringskompetencer set i relation til gymnasiets læreplan for
internationalisering – herunder udvikling af nye rammer for studierejser og fagsamarbejder
under kulturmøder
Delmål B2.5
Udvikling af et nyt hf, som rettes mod professionsuddannelser
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Mål i ekstrarammen – 50.000 kr
E1 Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid
Et 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.
Delmål E1.1
En langsigtet planlægning af lærernes arbejdstid, som sikrer at tid og rum til vejledning af
elever, både fagligt og karrieremæssigt inden for de enkelte studieretninger
(Dokumentation opgavefordelingen for skoleåret 2016-17)
Delmål E1.2
En fortsat optimering af ressourcerne, så lærerne er mere sammen med eleverne
(Dokumentation via Lectio og den enkelte læreres opgaveportefølje)
Delmål E1.3
Fortsat høj trivsel blandt lærerne på trods af optimeringen af deres arbejdstid
(Dokumentation via medarbejdertrivselsundersøgelse til foråret)

E2 Indsats mod fravær og frafald
Indsats i forhold til elever så deres fravær og frafald mindskes
Delmål E2.1
Fortsat fokus på oplysning og vejledning til grundskoleelever forud for overgangen til
gymnasiet. (Statistik over hvor mange grundskoleelever vi vejleder, og dokumentation
for antallet af møder med UU og grundskolerne)
Delmål E2.2
Fortsat fokus på indsatsen over for elevernes fravær og manglende afleveringer, specielt
i forhold til hf (Dokumentation via statistik fra Lectio og Datavarehuset)
Delmål E2.3
Fortsat fokus på elevvejledningen i forbindelse med større skriftlige opgaver/projekter
og skriftlige prøver (Dokumentation via evaluering blandt eleverne efter SRP og SSO)
Delmål E2.4
Fokus på elevtrivsel og udarbejdelse af en handleplan for elevernes fortsatte trivsel både
fagligt og socialt. Arbejdet skal ske i samarbejde med elevrådet (Dokumentation i form af
handleplanen)
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