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Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 

 

Kontraktens parter og gyldighedsperiode  

Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn og 

Undervisning, dateret den 27. juni 2013, Sags nr.: 065.46N.391 og godkendt på bestyrelsesmøde den 09. 

oktober 2017. 

Formålet med kontrakten er at: 

• Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen 

• Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af 

væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger 

• Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater 

Resultatlønskontrakten dækker perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018. Kontrakten er på følgende 

beløbsrammer 

For perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 er basisrammen 70.000 kr. og ekstrarammen er på 50.000 kr.  

Der er mellem underskriftparterne en gensidig forståelse af, at kontrakten fungerer som grundlag for 

forstanderens virke på de specificerede områder i kontraktens gyldighedsperiode med mindre andet 

aftales.  

Evaluering og gyldighedsperiode 

Evaluering af den udførte indsats udføres af bestyrelsen uden lederens tilstedeværelse, på baggrund af en 

skriftlig beskrivelse af målopfyldelsen og dialog med forstanderen.  

Kontrakten evalueres i efteråret 2018. 
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Følgende indsatsområder med deadlines og mål gælder i resultatlønsperioden 

  

I retningslinjerne for resultatløn står der at i kontrakten skal indgå ”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, og en målrettet indsats mod frafald.”  

1. Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid 

I det fortsatte arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, sættes der fokus på 

professionelle læringsfællesskaber suppleret med fællesforberedelse og faggruppe arbejde. 

I arbejdet bygges videre på traditionen på VUC for pædagogisk udvikling funderet bredt i lærergruppen, 

med en stor åbenhed over for kollegaer og lyst til løbende at kvalitetsudvikle undervisningen. 

Lærerne bliver i disse år pålagt flere undervisningslektioner end tidligere, da der løbende gennemføres 

besparelser og de 3 elementer skal være med til at sikre kvaliteten i undervisningen inden for et stadig 

strammere arbejdsuge. 

Målet udgør 25% af basisrammen og 50% af ekstrarammen, svarende til 17.500 af basisrammen og 

25.000 kr. af ekstrarammen ved 100% målopfyldelse. 

Indsatsområder: 

Der igangsættes mindst 10 frivillige professionelle læringsfælleskaber 

Der afholdes kollega-til-kollega oplæg om erfaringerne i de enkelte læringsfællesskaber 

Tilfredsheden med muligheden for lærersamarbejdet om undervisningen er på mindst 80% 

(spørgeskemaundersøgelse foråret 2018) 

Målopfyldelse: 

Målet er opfyldt 100%, hvis alle 3 indsatsområder er opfyldt,  

Målet er opfyldt 75%, hvis 2 indsatsområder er opfyldt 

Ellers er målet ikke opfyldt. 
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2. Målrettet indsats mod frafald 

Der arbejdes videre med indsatsen for at mindske frafaldet på VUC’s uddannelser. Det er et fælles 

indsatsområde for alle, men hvor lærer/vejleder samarbejdet er i centrum. Én af hjørnestenene i 

indsatsen er en meget tidlig og meget tydelig reaktion og opfølgning på fravær. Det er vigtigt, at 

kursisterne får gode fremmøde-mønstre fra start, da højt fravær ofte fører til frafald. 

Målet udgør 25% af basisrammen og 50% af ekstrarammen, svarende til 17.500 af basisrammen og 

25.000 kr. af ekstrarammen ved 100% målopfyldelse. 

Indsatsområder: 

Kursistopfølgning fra lærere og vejledere allerede efter første mødegang og løbende i de næste 4 uger 

Tidligere opfølgning på manglende studieaktivitet, og evt. stop af SU allerede i september 

Samtaler mellem lærer og kursist efter 4. uge 

Lektiecafe i dansk, engelsk og matematik på HF 

Målopfyldelse: 

Målet er opfyldt 100%, hvis alle 4 indsatsområder er opfyldt,  

Målet er opfyldt 75%, hvis 3 indsatsområder er opfyldt 

Ellers er målet ikke opfyldt. 
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3. Forberedende Grunduddannelse 

På baggrund af et forlig om FGU (Forberedende Grunduddannelse) og de deraf afledte konsekvenser 

opstilles der scenarier for institutionens udfordringer og muligheder fremadrettet.  

Dette sker i samarbejde med bestyrelsen m.fl. og skal give bestyrelsen mulighed for at tage stilling til, hvilke 

muligheder, der strategisk skal følges.  

1. maj 2018 starter en ny bestyrelsesperiode på VUC, hvor implementeringen af FGU forliget vil være den 

første store beslutning. Der planlægges med et bestyrelsesmøde i august 2018 og et seminar i september 

2018. 

I oktober 2018 præsenteres bestyrelsen for et forslag til ny strategi for VUC Holstebro-Lemvig-Struers 

organisation og aktivitet afledt af FGU’en.  

Målet udgør 25% af basisrammen, svarende til 17.500 ved 100% målopfyldelse 

Indsatsområder: 

Gennemarbejde beslutningstidsplanen i forhold til FGU forliget 

Særligt fokus på personaledelen, så der sikres størst muligt gennemskuelighed i processen 

Deltage i forberedelsen af FGU med fokus på samarbejdsrelationer 

Arbejde for gnidningsfri overdragelse af de berørte aktiviteter og evt. personale 

Målopfyldelse:  

Bestyrelsen vurderer målopfyldelsen på baggrund af et notat fra ledelsen og medarbejderrepræsentanter 

om indsatsområderne og bestyrelsesprocessen. 
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4. Ensretning af undervisningsplatformene og flytning til Office 365 for både kursister, lærere og 

administration – mail, kommunikation og dokumenthåndtering 

Der er i de sidste par år arbejdet med flytning af det meste af vores it til skyen i Office 365. Dette skal ske i 

dette kursusår.  

Indsatsområder: 

 

Adgang til og brug af It-platformen skal være ens for alle kursister - One Note og VUC portalen 

 

Alle lærere, kursister og administration flyttes til Office 365 

 

Opbygning af nye strukturer og skabeloner så kursisterne, lærerne og administrationen sikres fælles 

programmer og brugerflader, hvor det er relevant. Der indtænkes sikrest muligt databehandling 

 

Opbygning af et personaleintranet 

 

Målet udgør 25% af basisrammen, svarende til 17.500 ved 100% målopfyldelse 

Målopfyldelse: 

Målet er opfyldt 100%, hvis alle 4 indsatsområder er opfyldt,  

Målet er opfyldt 75%, hvis 3 indsatsområder er opfyldt 

Ellers er målet ikke opfyldt. 
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Øvrig ledelse Bestyrelsen bemyndiger forstander Gert Jensen til at udarbejde 

resultatlønskontrakter med øvrige ledere på baggrund af 

undervisningsministeriets bemyndigelse, inden for en ramme på 70.000.- kr. 

for hver leder. Endvidere bemyndiges forstander Gert Jensen til at udbetale 

evt. merarbejde i kontraktperioden til øvrig ledelse. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Asbjørn Christensen Anni Svinth  Gert Jensen 

formand  næstformand  forstander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


