Udmøntningen af resultatlønnen for rektor Jette Rygaard skoleåret 2018-2019
Mål i basisramme – 70.000 kr

Målopfyldelse
i%

B1 Uddannelse i Vesthimmerland – 50 %
Initiativer der støtter en fælles kommunal indsats for at sikre uddannelse til alle elever i lokalområdet.

Delmål B1.1
Udvikling af en kommunal sprogstrategi og naturvidenskabsstrategi
Delmål B1.2
Videreudvikling af brobygningsaktiviteter med grundskolerne, så rekrutteringen af elever til
gymnasiet sikres også fremadrettet
Delmål B1.3
Igangsætte lokale drøftelser af hvordan uddannelserne i Vesthimmerland kan etablere det
bedste samarbejde så eleverne sikres inspirerende lokale rammer for deres uddannelse
med en klar faglig progression
Delmål B1.4
Udvikling af brobygningsaktiviteter med de videregående uddannelser, som blandt andet
kan bidrage til at elevernes uddannelsesvalg kvalificeres og at dygtige elever bliver
udfordret mest muligt
Udmøntning basisramme 1

𝟑𝟓𝟎
𝟒𝟎𝟎

· 𝟎, 𝟓 · 𝟕𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 = 𝟑𝟎. 𝟔𝟐𝟓 𝒌𝒓

50 %
100 %

100 %

100 %

88 %

B2 Digital dannelse – 50 %
Initiativer der implementerer og forankrer gymnasiets strategi for elevernes digitale dannelse, så
elever fra gymnasiet kan begå sig i fremtidens digitale samfund

Delmål B2.1
En strategisk indsats for at efteruddanne lærerne, så anvendelsen af digitale hjælpemidler
kan bidrage positivt til indlæringen og kan udnyttes optimalt til at øge elevernes faglige
udbytte
Delmål B2.2
Indsatser der sikrer at eleverne kender og handler efter sociale og etiske spilleregler på de
sociale medier
Udmøntning basisramme 2

𝟐𝟎𝟎
𝟐𝟎𝟎

· 𝟎, 𝟓 · 𝟕𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 = 𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓

Samlet udmøntning af basisramme 𝟑𝟎. 𝟔𝟐𝟓 𝒌𝒓 + 𝟑𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 = 𝟔𝟓. 𝟔𝟐𝟓 𝒌𝒓

100 %

100 %

100 %

94 %

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 fokus i hverdagen
er undervisningen og ikke den logistiske organisering af undervisningen

Delmål E1.1
En udvikling af skemastrukturen på baggrund af en undersøgelse blandt lærerne om
udfordringer ved den daglige planlægning af timerne
Delmål E1.2
En gentænkning af fagrepræsentanternes arbejde og rolle i faggruppen
Udmøntning ekstraramme 1

𝟐𝟎𝟎
𝟐𝟎𝟎

· 𝟎, 𝟓 · 𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 = 𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓

100 %
100 %
100 %

E2 Indsats mod fravær – 50 %
Indsats i forhold til elevtrivslen – med specielt fokus på overgangen fra grundforløbet til
studieretningsforløbet

Delmål E2.1
Nytænkning af den praktiske tilrettelæggelse af overgangen fra grundforløbet til
studieretningsforløbet, så eleverne er trygge både fagligt og socialt
(Dokumentation gennem evaluering blandt eleverne)
Delmål E2.2
Initiativer der er med til at støtte elevernes trivsel både i klassefællesskabet og i
gymnasiets sociale liv
(Dokumentation af indsatserne gennem udarbejdelse af en handleplan på baggrund af
elevtrivselsundersøgelse i skoleåret og efterfølgende igangsættelse af handleplanens
punkter)
Udmøntning ekstraramme 2

𝟐𝟎𝟎
𝟐𝟎𝟎

· 𝟎, 𝟓 · 𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 = 𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓

100 %

100 %

100 %

Samlet udmøntning af ekstraramme 𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 + 𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 = 𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓

100 %

Samlet udmøntning af resultatlønnen
𝟔𝟓. 𝟔𝟐𝟓 𝒌𝒓 + 𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 = 𝟏𝟏𝟓. 𝟔𝟐𝟓 𝒌𝒓

96 %

