Udmøntningen af resultatlønnen for rektor Jette Rygaard Poulsen skoleåret 2017-2018
Mål i basisramme – 70.000 kr

Målopfyldelse
i%

B1 Elevernes udbytte af skolegangen – 70 %
Initiativer, der sikrer, at indsatserne for at øge elevernes læring bliver differentierede og
tilgodeser den enkelte elev mest muligt
Delmål B1.1
I forlængelse af sidste års arbejde om formativ evaluering og feedback skal der udarbejdes
en praksis for, hvordan der følges op på evalueringer af elevernes faglige trivsel og læring,
herunder skal der udvikles en styringsmodel, som sikrer, at en del af timerne i 130-timers
puljen kan differentieres mere og dermed tilgodese den enkeltes behov
(Dokumentation gennem modeller og opgavefordelingen for det kommende skoleår)
Delmål B1.2
Elevernes karrierelæring skal styrkes gennem etablering af projekter i samarbejde med
studievalg og gennem et netværk af kontakter i lokalområdet til anvendelse under PP2
(Dokumentation gennem fremlæggelse af konkrete samarbejdsprojekter med både
studievalg og lokalområdet)
Delmål B1.3
I forbindelse med lanceringen af teknologipagten i efteråret 2017 igangsættes udvikling i
fag og fagsamarbejder, som kan bidrage til den teknologiske og digitale dannelse i stx.
Projekterne skal udvikles i forlængelse af den udarbejdede politik for digital dannelse på
VHG
(Dokumentation gennem fremlæggelse af konkrete projekter og initiativer)
Udmøntning basisramme 1

𝟐𝟕𝟓
𝟑𝟎𝟎

· 𝟎, 𝟕 · 𝟕𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 = 𝟒𝟒. 𝟗𝟏𝟕 𝒌𝒓

B2 Kvalitetssikring – 30 %
Initiativer der sikrer udviklingen af et kvalitetssystem, hvor både kvalitetsudvikling,
resultatvurdering og selvevaluering bliver centrale elementer
Dokumentation af målene opnås ved fremlæggelse af konkrete beskrivelser af de udviklede
modeller.
Delmål B2.1
Udvikle og validere en model for en mere systematisk selvevaluering, herunder hvordan
evaluering af eleverne og undervisningen skal indgå fremadrettet i en handleplan
Delmål B2.2
Udvikling af en ny model for afholdelse af MUS og GRUS med lærerne under hensynstagen
til evalueringen heraf fra foråret 2017
Udmøntning basisramme 2
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Samlet udmøntning af basisramme 𝟒𝟒. 𝟗𝟏𝟕 𝒌𝒓 + 𝟐𝟏. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 = 𝟔𝟓. 𝟗𝟏𝟕 𝒌𝒓
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Mål i ekstrarammen – 50.000 kr
E1 Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid – 50 %
Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne
oplever, at opgaverne skal løses i fællesskab
Dokumentation af indsatserne skal ske via beskrivelser af konkrete initiativer og
gennem en grundig redegørelse af igangsatte processer og deres formål
Delmål E1.1
En planlægning af lærerenes arbejdstid så de i højere grad kan støtte hinanden i fælles
forberedelse og vejledning af eleverne og løfte gymnasiets kerneopgaver i fællesskab
Delmål E1.2
En strategisk indsats for faggruppernes efteruddannelse og en øget fokus på deling af
erfaringer fra lærernes individuelle efteruddannelse

100 %

100 %

E2 Indsats mod fravær og frafald – 50 %
Indsats i forhold til elever så deres fravær og frafald mindskes
Delmål E2.1
Udvikling af indsatser som sikrer sårbare unges uddannelse. Indsatserne skal ske i tæt
samarbejde med psykologen og studievejlederne
(Dokumentation gennem evaluering blandt studievejlederne)
Delmål E2.2
Initiativer der er med til at støtte elevernes trivsel både i klassefællesskabet og i
gymnasiets sociale liv
(Dokumentation gennem elevtrivselsundersøgelse i skoleåret)
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Samlet udmøntning af basisramme 𝟒𝟎𝟎 · 𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 = 𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓

100 %

Samlet udmøntning af resultatlønnen
𝟔𝟓. 𝟗𝟏𝟕 𝒌𝒓 + 𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 = 𝟏𝟏𝟓. 𝟗𝟏𝟕 𝒌𝒓

97 %

