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Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 

 

Der er 4 indsatsområder med i resultatlønsaftalen. Målopfyldelsen er således: 

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

I forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2016 og forliget om finansiering af EUD reformen er der 

udmeldt besparelser for 2016 og 2017, som kræver en effektivisering i brugen af lærernes arbejdstid. I 

efteråret 2015 havde vi en proces i samarbejdsudvalget og bestyrelsen, der besluttede disse 

effektiviseringstiltag. En af delene i effektiviseringen er at bruge færre lærerresourcer pr. årskursist. Dette 

sker i en kombination af færre små hold og mere undervisning pr. lærer. 

Punktet tæller 25% af basisrammen og 50% af ekstrarammen 

Målopfyldelse: lønudgiften i februar måned 2017 udgør 93% af lønudgiften i februar 2016 og punktet er 

derfor opfyldt 100% svarende til 17.500 af basisrammen og 25.000 af ekstrarammen. 

(Hvis lønudgiften samlet (AVU + OBU + FVU + HF + GSK + Indtægtsmæssig virksomhed)/samlet antal 

årskursister er 4% mindre i februar 2017 end i 2016 er målet opfyldt 100%.) 

 

2. Målrettet indsats mod frafald:  

I gennem en række år har vi arbejdet med at hæve antallet kursister der går til eksamen. I lederforeningen 

har man arbejdet på at få skabt landsdækkende tal, der er valide og udregnet på samme måde på alle VUC 

centre. Den vedtagne målemetode er antallet af karakterer divideret med antallet af taxameter kursister på 

de hold der afslutter med eksamen. 

I kursusåret 16/17 afprøver vi følgende: 

 Større sammenhæng mellem vejleder og lærerarbejdet i forhold til fastholdelse 

 Bedre information mellem vejledere og lærere om kursister der har studieproblemer 

 Intensiveret lærersamarbejdet 

 Mere synlig vejledning 

Udvikle samarbejdet med de 3 kommuner om fastholdelse. 

Punktet tæller 25% af basisrammen og 50% af ekstrarammen 
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Målopfyldelse: Der er endnu ikke kommet landstal fra lederforeningen. Evalueringen af punktet udsættes 

til landstallene forefindes. Formand Asbjørn Christensen bemyndiges til at afregne punktet, når 

landstallene foreligger. 

 

3. Implementering af Gymnasiereformen 

I juni 2016 blev der lavet et forlig mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, 
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny gymnasiereform. 
Ministeriet afholder informationsmøde den 8. september om reformen. VUC bliver påvirket af reformen på 
en række områder. Ændringer i fagbekendtgørelser, adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, en 
målretning af HF 2 mod professionsuddannelserne og akademiuddannelserne, samt et særligt forløb 
målrettet HF kursister der ønsker en lang videregående uddannelse. 

 Der igangsættes et udviklingsarbejde i de berørte fag. Arbejdet udmøntes i konkrete forslag, der 

implementeres fra 2017. 

 Strukturen i hf tilbuddet rettet mod kursister, der ønsker en hel hf eksamen, ændres så den lever 

op til kravene i HF reformen. Der foreligger en ny version af hf‐tilbuddet gældende fra 2017. 

 Tilpasninger af udbuddet i forhold til HF 2 udbyderne i vores område, så deres kursister får de 

største valg muligheder og får mulighed for at tage en lang videregående uddannelse. Der 

foreligger konkrete tilpassede udbud fra 2017. 

Punktet tæller 25% af basisrammen  

Målopfyldelse: Punkt 1 +2 er opfyldt, mens punkt 3 afventer at hf eleverne i november/december 2017 

bliver spurgt om deres fag‐ og niveauønsker. Herefter udarbejdes planerne for august 2018, januar og 

august 2019. Punktet er opfyldt 50%, svarende til 8.750 kr. 

(Hvis 2 indsatsområder er gennemført så er punktet opfyldt 50%.) 

 

4. Omlægning af administrationen 

I kursusåret 15/16 igangsatte vi et effektiviseringsprojekt i administrationen, som har resulteret i færre 

ansatte i administrationen, en ændring af arbejdsopgaverne ved den enkelte medarbejder og mål for det 

faglige niveau. For at få dette projekt i mål igangsættes en række projekter i kursusåret 16/17 

 One Note indføres som et gennemgående værktøj til strukturering af arbejdsopgaver, samarbejde 

om opgaveløsningen, overholdelse af deadlines og større synlighed. 
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 Højere fagligt niveau på IT, herunder nye superbrugere i det administrative system, større IT 

kompetencer og udstrakt brug af de IT værktøjer, fx Doc to mail, der kan effektivisere det 

administrative arbejde. 

 Større samarbejde, især med HF og VUC Skive‐Viborg på det administrative område, for at skabe 

driftssikkerhed, opbakning på arbejdsopgaver og inspiration. 

 Brug af nyt tidsregistrering og planlægningsværktøj, svarende til resten af organisationens værktøj 

 I sommeren 2017 gennemføres en evaluering mellem ledelsen og medarbejderne i 

administrationen med henblik på at afdække eventuelle uhensigtsmæssige arbejdsprocesser samt 

ændringernes eventuelle indflydelse på arbejdsmiljøet. 

Punktet tæller 25% af basisrammen 

Målopfyldelse: Mængden af merarbejde i administrationen er faldet fra 336,83 timer den 31. juli 2016 til 

98,47 timer den 31. juli 2017 og eksamen er gennemført på et tilfredsstillende niveau, svarende til 2016. 

Punktet er opfyldt 100% svarende til 17.500 kr. 

(Mængden af merarbejde i administrationen den 1.8.17 er mindre end 1.8.16 og eksamen er gennemført  

administrativt på et tilfredsstillende niveau, svarende til kursusåret 15/16, er målet opfyldt 100%.) 

 

 

 

Bestyrelsens evaluering af resultatlønskontrakten ender på:      _________________________ for punkt 1,3 

og 4. Formand Asbjørn Christensen bemyndiges til at afregne punkt 2, når landstallene foreligger. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Asbjørn Christensen  Anni Svinth     

formand    næstformand   

 

 

 



Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 

 

Bestyrelsen bemyndigede den 9. oktober til at evaluere punkt 2 i Gert Jensens resultatlønskontrakt for 
kursusåret 2016/17 

2. Målrettet indsats mod frafald:  

I gennem en række år har vi arbejdet med at hæve antallet kursister der går til eksamen. I lederforeningen 
har man arbejdet på at få skabt landsdækkende tal, der er valide og udregnet på samme måde på alle VUC 
centre. Den vedtagne målemetode er antallet af karakterer divideret med antallet af taxameter kursister på 
de hold der afslutter med eksamen. 

I kursusåret 16/17 afprøver vi følgende: 

• Større sammenhæng mellem vejleder og lærerarbejdet i forhold til fastholdelse 

• Bedre information mellem vejledere og lærere om kursister der har studieproblemer 

• Intensiveret lærersamarbejdet 

• Mere synlig vejledning 

Udvikle samarbejdet med de 3 kommuner om fastholdelse. 

Målepunkt: Antal gennemførte med eksamen i 16/17 i forhold til landsgennemsnit 15/16. 

Punktet tæller 25% af basisrammen og 50% af ekstrarammen 

Målopfyldelse: Punktet er opfyldt 100% da VUC Holstebro-Lemvig-Struers vægtede gennemsnit for 16/17 
er på 74% og landsgennemsnittet for 15/16 er på 62,94%. Dette svarer til 17.500 kr. af basisrammen og 
25.000 kr. af ekstrarammen 

 

Holstebro den 15. december 2017 

 

Asbjørn Christensen 

Formand 

 




