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Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2019 til den 31. juli 2020 

 

Kontraktens parter og gyldighedsperiode  

Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn og 
Undervisning, dateret den 8. oktober 2019, Sagsnr.:19/10072 og godkendt på bestyrelsesmøde den 28. 
oktober 2019.  

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 2019 til 31. juli 2020. Kontrakten er på følgende 
beløbsrammer 

For perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020 er rammen 100.000 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 2020. 
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Følgende indsatsområder med deadlines og mål gælder i resultatlønsperioden 

  
1. Et målrettet arbejde for at gøre VUC klar til at undervise og tiltrække de voksne erhvervsaktive.  

I forbindelse med oprettelsen af de nye FGU institutioner, blev det meget klart, at VUC  
hovedsagelig er for voksne kursister. Det stiller nye krav til VUC, da målgruppen skal have en mere 
fleksibel adgang til undervisning, en anden tilgang til vejledning og der bliver også brug for andre 
tilrettelæggelsesformer. I forbindelse med VEU aftalen oktober 2017, blev der sat et stort fokus på 
nødvendigheden af muligheden for forsat efteruddannelse af voksne så deres kompetencer 
gennem hele livet svarer til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. VUC har en central plads, sammen 
med erhvervsskolerne og erhvervsakademierne, i at løse denne udfordring. 

VUC Holstebro-Lemvig-Struer har allerede søsat flere initiativer, fx net undervisning på AVU og HF, 
et samarbejde med erhvervsskolerne i business region midtvest, om konsulenter og fælles 
projekter. Et samarbejde med VUC’erne på landsplan og i region Midtjylland. Vi har haft en VEU 
konsulent, der samarbejder med erhvervsskolerne, jobcentre, virksomheder og A-kasser gennem 
mange år. Vi er meget åbne for at køre aftenhold, og har lige nu 5 hold. 

Vores strategi på VEU området er med fokus på den enkelte, at give et målrettet tilbud. 

Målopfyldelse: Ved udgangen af kursusåret skriver forstanderen en evaluering af arbejdet med 
punktet til bestyrelsen. 

Punktet udgør 20% af rammen 
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2. Igangsætte og færdiggøre et visionsarbejde, der kan operationalisere målene, for de forskellige 
personalegrupper  

I 2012 udarbejdede vi et Vision 2017, med operationelle mål på 3 områder. De 3 overordnede 
punkter var, undervisningen, samarbejde ud af huset og VUC kulturen. Vi udsatte opfølgningen på 
visionen, pba dannelsen af de nye FGU institutioner. Vi laver i løbet af 19/20 et oplæg til 
bestyrelsesbeslutning på en ny operationel vision, pba af den tidligere vedtagne, mission og 
grundlæggende værdier. Målet er at have fælles mål, samt detailmål for undervisningen, 
administration, drift og ledelse. 

Mål: Gennemføre indledende visionsproces på personaledøgn for at sikre bred 
medarbejderinvolvering og opbakning til målene. 

Samarbejdsudvalget bliver omdrejningspunktet i skriveprocessen frem mod endeligt visionspapir. 

Fremlægge visionen på MR med drøftelse af implikationerne for en forpligtende vision. 

Fremlægge visionsforslaget på et bestyrelsesmøde senest maj 2020 

Målopfyldelse: Hvis alle 4 mål er opfyldt, er målsætningen opfyldt 100% 

Hvis 3 af målene er opfyldt er målsætningen opfyldt 75%, ellers er målsætningen ikke opfyldt. 

Punktet udgør 20% af rammen 
 

3. Økonomistyring 

VUC Holstebro-Lemvig-Struer økonomi er blevet meget stram grundet løbende besparelser på 
finansloven, udspaltning til FGU og derved faldende aktivitet. I 2018 resulterede det i et underskud 
på 1.7 mio. kr. Der forventes endvidere et underskud i størrelsesordenen 1.5 mio. kr. for 2019. 

Derfor er budgetoverholdelse ekstra vigtigt i de kommende år. Forstanderen skal derfor i det 
kommende år have en særlig opmærksomhed på, at 

Systemerne til sikring af den løbende budgetopfølgning videreudvikles. 

Skolens kontrakter og aftaler gennemgås og overvåges. 

Samarbejdet med øvrige samarbejdsinstitutioner om effektiv udnyttelse af 
arbejdskraften vedligeholdes. 

Målopfyldelse: Bestyrelsen vurderer budgetoverholdelsen på baggrund af et notat fra 
forstanderen. Notatet tager udgangspunkt i en økonomiopfølgning efter 1. halvår og et fokus på 
det forventede årsresultat. 

Punktet udgør 20% af rammen. 
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4. Sætte er særligt fokus på VUC afdelingen i Struer, for fremadrettet at sikre et velfungerende 
afdeling. 
 
VUC afdelingen i Struer er trængt kursist søgemæssigt i disse år. Dette skyldes især 2 faktorer: Den 
meget gode beskæftigelse og oprettelsen af den nye FGU institution. Det er meget vigtigt for 
muligheden for efteruddannelse, at der bliver holdt liv i afdelingen da der ellers bliver for langt til 
den grundlæggende almene uddannelse så borgernes mulighed for at søge ind på en 
erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse bliver vanskeliggjort. 
 
Mål: Begrænse underskuddet på Struerafdelingen, indtil søgningen vender. 
 Starte Hf undervisning i Struer i august 2020. 
 Få FGU institutionen ind som lejer i huset.  

Afprøve forskellige tilrettelæggelsesformer for at gennemføre undervisning med høj faglig 
kvalitet og tilfredshed. 

Målopfyldelse: Hvis alle 4 mål er opfyldt, er målsætningen opfyldt 100% 

Hvis 3 af målene er opfyldt er målsætningen opfyldt 75%, ellers er målsætningen ikke opfyldt. 

Punktet udgør 20% af rammen 
 

5. Centrale punkter i kvalitetssikringsplanen 
 
VUCs resultattal er blevet bedre over de sidste år. Dette skyldes en målrettet indsats fra alle 
medarbejdere. 3 af de væsentligste tiltag er: 
 

• at vi i fastholdelsesvejledning, følger vores procedurer omkring opfølgning en fast 
procedure på baggrund af ugentlige udtræk.  

• at vi arbejder datainformeret således, at tiltag i faggrupper eller organisatoriske ændringer 
bl.a. sker på baggrund af data. 

• at lærerne har et stort fokus på fastholdelse i klassen samt tilbyder fagværksteder 

Mål: Vores gennemførselstal ligger 2% over landsgennemsnittet for 2018/19 

  Vores fraværstal ligger 2% point under landsgennemsnittet for 2018/19 

Målopfyldelse:  Hvis begge mål er opfyldt, er målsætningen opfyldt 100% 

Hvis kun det ene af målene er opfyldt er målsætningen opfyldt 75%, ellers er 
målsætningen ikke opfyldt. 

Punktet udgør 20% af rammen 
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Øvrig ledelse Hvis viceforstanderne ikke overgår til den nye cheflønsaftale bemyndiger 
Bestyrelsen 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 


