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Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2018 til den 31. juli 2019 

 

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 26. 
oktober 2018. 

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 2018 til 31. juli 2019. Kontrakten er på følgende 
beløbsrammer 

For perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 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 2019. 
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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 

Faggrupperne på HF arbejder som professionelle læringsfællesskaber (plf) med 
observationer/reflekterende dialoger. Opgradering af både faggruppearbejdet og tidligere plf-
arbejde. Arbejdet er blevet drøftet på lærermøder i foråret samt ved skoleårets opstart. Ligeledes 
er fagkoordinatorerne blevet klædt på til at igangsætte det konkrete arbejde i faggrupperne. 

Målet udgør 15% af basisrammen og 50% af ekstrarammen, svarende til 10.500 af basisrammen og 
25.000 kr. af ekstrarammen ved 100% målopfyldelse. 

Indsatsområder: 

- Faggrupperne præsenterer skriftligt til viceforstanderen minimum to indsatsområder i løbet af 
året. 

- Indsatsområderne har præg af aktionslæring, hvor der observeres og evalueres på tiltag 
planlagt i de professionelle læringsfælleskaber. 

- Faggrupperne holder oplæg på lærermøder i foråret omkring resultater og erfaringer. 

Konkrete mål 

- Viceforstanderen præsenteres for mindst 8 indsatsområder i løbet af året. 
- Der udarbejdes en selvstændig evaluering af faggruppen som PLF ved afslutningen af skoleåret 
- Minimum 4 faggrupper holder oplæg på lærermøder i løbet af foråret.  
 
Målopfyldelse: 
 

Målet er opfyldt 100%, hvis alle 3 konkrete mål er opfyldt,  

Målet er opfyldt 75%, hvis 2 konkrete mål er opfyldt 

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

Manglende studieaktivitet og højt fravær i den daglige skolegang er en medvirkende faktor til 
dårlige faglige resultater samt manglende gennemførsel.  

Udviklingen i kursistsammensætningen med en højere andel af tosprogede på de højere niveauer 
på AVU samt på Hf kræver en øget opmærksomhed omkring tiltag i og udenfor undervisningen for 
at afhjælpe problematikker om fagfagligt sprog og begreber. 

Målet udgør 15% af basisrammen og 50% af ekstrarammen, svarende til 10.500 af basisrammen og 
25.000 kr. af ekstrarammen ved 100% målopfyldelse. 

Indsatsområder: 

- Kursisterne får besked i Ludus ved 10 % fravær 
- Der genereres fraværslister fast ugentligt, som vejledningen herefter kontakter kursister ud fra 
- Fastlagte procedurer for kommunikationen mellem vejledere og undervisere omkring kursister 

med manglende studieaktivitet 
- Hf værkstedet udvides til at dække naturfagene, biologi, kemi, geografi. 

 

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. VUC efter 1. august 2019 
 
Med oprettelsen af den nye FGU institution er det vigtigt med fokus på kommende tiltag og 
styrkelse af allerede eksisterende tilbud, der fortsat vil være i VUC regi efter august 2019. I tiden op 
til 1. august 2019, vil der komme flere svære problemstillinger i forhold til at sikre et godt 
arbejdsmiljø. Vi har især fokus på tiden efter udmeldingen om virksomhedsoverdragelse. 
 

Målet udgør 45% af basisrammen, svarende til 31.500 ved 100% målopfyldelse 

Indsatsområder: 

- Velfungerende avu-net tilbud primært til folk i beskæftigelse 
- Videreudvikling og fastholdelse af læsecenterets samlede tiltag 
- VEU arbejdet udvikles lokalt, regionalt og på landsplan 
- Nye kursistgrupper på HF 
- Der sættes fokus på arbejdsmiljøet efter virksomhedsudpegningen. 
 
Konkrete mål 
- Der er udarbejdet avu-net tilbud i 2 fag inden januar 2019 
- Der er udarbejdet avu-net tilbud i 4 fag inden juli 2019 
- VUC deltager i VEU netværk både lokalt, regionalt og på landsplan 
- Der nedsættes en gruppe bestående af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og 

ledelse, med fokus på arbejdsmiljøet efter virksomhedsudpegningen. 
 

Målopfyldelse: 
 

Målet er opfyldt 100%, hvis alle 4 konkrete mål er opfyldt,  

Målet er opfyldt 75%, hvis 3 konkrete mål er opfyldt 

Ellers er målet ikke opfyldt. 
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4. Data som grundlag for kvalitetssikring 

At talmateriale omkring gennemførelse og karaktergennemsnit bliver brugt aktivt, som en del af 
den baggrund vi arbejder med kvalitetssikring på 

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

Indsatsområder: 

- Faggrupperne klædes i aug/sep på med karaktergennemsnit og gennemførelsesprocenter fra 
forrige kursusår og disse indgår i faggruppernes videre arbejde.  

- Faggrupperne informeres i nov. om landstallene ditto 
- Fraværsstatistikker genereres og analyseres i forhold til arbejdet med fastholdelse for det 

kommende skoleår 

 

Målopfyldelse: 

- VUC’s tilmelding til eksamen i forhold til aktivitetsudløsende kursister omregnet til % skal for 
kursusåret 18/19 være 5 procentpoint over landsgennemsnittet for 17/18 – så er målet opfyldt 
100% 

- VUC’s tilmelding til eksamen i forhold til aktivitetsudløsende kursister omregnet til % skal for 
kursusåret 18/19 være 3 procentpoint over landsgennemsnittet for 17/18 – så er målet opfyldt 
75% 

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. 

 

Dato  

 

På bestyrelsens vegne 

 

Asbjørn Christensen Anni Svinth  Gert Jensen 

formand  næstformand  forstander 
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