
 

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018 - 2019 

Formål med kontrakten 

Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse 

på Odder Gymnasium. Gennem kontrakten fokuseres der på de overordnede målsætninger og prio-

riteringer, der i det kommende skoleårs arbejde kræver særlig opmærksomhed. 

Resultatlønskontrakten skal være medvirkende til at skabe øget synlighed og gennemskuelighed i 

arbejdsopgaverne og resultaterne for skoleåret 2018/2019 på Odder Gymnasium. 

Parter og gyldighedsperiode 

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Odder Gymnasium ved formand Bent Engelbrecht og 

rektor Lars Bluhme. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2018 – 31. juli 2019. 

Økonomisk ramme 

Bestyrelsen ved Odder Gymnasium med over 500 årselever anvender såvel basisramme (70.000 kr. 

pr. år) som ekstraramme (50.000 kr. pr. år) i forbindelse med nærværende kontrakt, jf. bemyndigel-

sesbrev af 27. juni 2013. 

Den samlede økonomiske ramme er derfor 120.000 kr. pr. år 

Resultatlønnen udbetales i løbet af september måned 2019 

Af hensyn til overblikket og læsbarheden af årets rapport over målopfyldelsen indledes med et kort 

resumé hvor resultatlønskontraktens indsatsområder nævnes. 

 
Studieparathed 

 Eksamensgennemsnit.  

 Overgang til videregående uddannelse. 

Pædagogiske indsatsområder 

 Implementering af gymnasiereform, år to: videreudvikling af Kun(d)skabernes Træ 

 Forsøgsprojekter  

o Fonden for Entreprenørskab/FFE -understøttet forsøgsprojektet: Kun(d)skabernes 

Træ. 

o Forsøg med innovation i mediefag 

 Sprogtemadag 

 Trivselsudvalg 

Prioritering og plan lægning af lærernes arbejdstid 

 Nye faggruppesamtaler/FS. Fortsættelse 

 Mindsetbaseret skoleledelse - et kulturforandringsprojekt. Fortsættelse 

 Fortsættelse af initiativer vedr. skriftligt arbejde som en del af undervisningen, større grad af 

vejledning i forbindelse med de store skriftlige opgaver og ”én til én undervisning” 

Indsats mod frafald  
 Elevtrivselsundersøgelse. 

 Digital trivsel - digital dannelse i relation til køn, krop og seksualitet 

 Fortsættelse af initiativer vedr. læringsvejledere, screening, særligt tilrettelagte forløb, eks-

tern psykolog, lektiecafeer m.m. 
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Basisrammen: 

Studieparathed.  

Der skal til stadighed være fokus på de karakterer som opnås ved studentereksamen. Skolen har hi-

storisk haft et højt karaktergennemsnit, og der skal arbejdes på at fastholde og evt. udbygge dette.  

Indikatorer for dette resultatmål er karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium i for-

vejen scorer relativt højt på området vil en fastholdelse af niveauet blive betragtet som tilfredsstil-

lende. 

I de overgangsstatistikker, der udarbejdes hvert år i forbindelse med Undervisningsministeriets ud-

dannelsesdatabase er andelen af studenter fra Odder Gymnasium som fortsætter på en videregående 

uddannelse efter 27 mdr. højere end andelen på landsplan. I skoleåret 2018- 2019 vil vi arbejde på 

at fastholde dette.  

Da Odder Gymnasium i forvejen scorer relativt højt på overgangsfrekvensen til videregående ud-

dannelser vil en fastholdelse af niveauet blive betragtet som tilfredsstillende. 

Pædagogiske indsatsområder. 

Implementering af gymnasiereform, år to: videreudvikling af Kun(d)skabernes Træ 
 

Projekt/mål: Der nedsættes arbejdsgrupper, som skal sikre koordinering og fremdrift i Kun(d)ska-

bernes Træ, dvs. løbende implementering af gymnasiereformen. 

Proces 
De nedsatte grupper arbejder efter nedenstående rammer og bemanding. 

 
1. Koordineringsgruppe for Kun(d)skabernes Træ. 

Rammer: 

 Koordinerer innovations-, skriftligheds-, videnskabsteori- og SRO gruppernes arbejde, så 

der sikres sammenhæng og progression i de flerfaglige forløb, der leder frem mod SRP 

 Sikrer fremdrift i FFE - støttet projekt: Kun(d)skabernes Træ. 

 Forestår løbende evaluering af de iværksatte aktiviteter 

 

2. Innovationsgruppen. 

Rammer: 

 Definition af innovation i lyset af de nye læreplaner jvf. de overordnede rammer. 

 Udarbejdelse af elevrettet materiale til skriftlighedsportalen om innovation i de flerfaglige 

forløb og Studieretningsprojekt (SRP) 

 Idébank til hvordan man kan arbejde innovativt i såvel den enkelte time som i et længereva-

rende forløb. 

 Tilrettelæggelse af innovationsugen med udgangspunkt i den nye læreplan for studieret-

ningsprojektet 

 Lægge spor ud til klasseteammøder (hvem arbejder med innovation hvornår) 

 Sikre videndeling fra eksisterende forsøg med innovation, herunder Makerspaces 

 Sikre fremdrift i FFE - støttet projekt: Kun(d)skabernes Træ – i samarbejde med koordine-

ringsudvalg 
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3. Skriftlighedsgruppe 
Rammer: 

 Udarbejdelse af både elev- og lærerrettet progressionsplan for elevernes skriftlige kompeten-

cer på tværs af fag (akademisk skrivning) 

 Idébank til hvordan man kan arbejde med delelementer fra akademisk skrivning i alle fag 

(også fag uden fordybelsestid) 

 Tilrettelæggelse af det flerfaglige forløb “akademisk skrivning” i 3g i samarbejde med 

dansklærergruppen 

 Lægge spor ud til klasseteammøder 

 

4. Videnskabsteorigruppen 

Rammer: 

 Definition af videnskabsteori på OG med udgangspunkt i den videnskabelige basismodel og 

rettet mod SRP 

 Udarbejdelse af både elev- og lærerrettet progressionsplan for videnskabsteori i de flerfag-

lige forløb 

 Idébank til hvordan man kan arbejde med videnskabsteori i fagene/på fakultetsniveau i den 

daglige undervisning 

 Lægge spor ud til klasseteammøder 

 

5. Studieretningsopgave 2g 

Rammer: 

 Evt. revision af feedbackskemaerne (i forhold til de forskellige fakulteter) 

 Koordination i forhold til erfaringer fra DHO 

 Tilrettelæggelse af en studietime, hvor eleverne skal arbejde med talepapir 

 Opsamle erfaringer fra lærerne i forhold til den tværfaglige mundtlige evaluering (hvordan 

forbereder vi os bedst muligt i forhold til SRP) 

 

Refleksion og evaluering 

Koordineringsgruppen foretager løbende evaluering af de gennemførte aktiviteter mhp på tilpasning 

af næste gennemløb. 

 

Forsøgsprojekter  

 
1. Fonden for Entreprenørskab/FFE -understøttet forsøgsprojektet: Kun(d)skabernes 

Træ 

 

Projekt/mål  

Der udvikles en 3-årig model/progressionsplan for forankring af innovation i flerfaglige forløb, der 

leder frem mod SRP. Fra et SKOLE-perspektivet er formålet at sikre at gymnasiereformens intenti-

oner mht. at fremme innovation og kreativitet får gode rammer og faktisk realiseres. Fra et ELEV-

perspektiv at skabe en synlig progression i udviklingen af innovative kompetencer. Fra et LÆRER-

perspektiv at etablere samarbejdsmuligheder med kolleger i udviklingen af indhold og materialer i 

innovationsforløb. Gennem Kun(d)skabernes Træ etableres sammenhæng og progression mellem de 

tre større opgaver DHO, SRO og SRP og flerfaglige projekter, som indeholder reformens ”de 4 søj-

ler”: det innovative, det digitale, det globale samt karriereperspektivet. Innovation vil således blive 

koblet til de tre andre søjler i de flerfaglige forløb. Modellen udvikles for de nuværende 1.g klassers 

3-årige forløb; dvs. fra vores første gennemløb af gymnasiereformen.    
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Delmål: 

 At ALLE elever i de tre gymnasieår møder 3 flerfaglige projekter med innovation og opnår 

entreprenørielle kompetencer samt får kvalificeret deres mulighed for at vælge både SRO og SRP 

med innovation.  

 At lærerne udvikler de tre flerfaglige projekter for alle med tilhørende undervisningsmaterialer. 

 STUDIERETNINGSSPECIFIKT: eleverne møder desuden et 4. innovationsforløb i deres specifikke 

studieretninger, som i særlig grad understøtter den pågældende studieretnings profil og potentiale. 

Hermed en studieretningsspecifik udvikling af elevernes innovative og kreative kompetencer. 

 At LÆRERNE udvikler disse studieretningsspecifikke innovationsforløb med tilhørende 

undervisningsmaterialer.   

Proces 

Tidsplan: 

 Juni 2018: udvikling af prototype for "Kun(d)skabernes Træ” 

 Efterår 2018 + forår 2019: afprøvning af 4 flerfaglige forløb med fokus på innovation 

 Juni 2019: på baggrund af prototype samt erfaringer fra afprøvning af forløbene udvikles færdig 

model til inspiration for andre STX-skoler 

 

Refleksion og evaluering 

Innovationsforløbene evalueres på elev- og lærerniveau. Evalueringerne danner grundlag for 

justering af model/"Kun(d)skabernes Træ mhp udformning af endelig model. 

Modellen, Kun(d)skabernes Træ, deles på skolens hjemmeside ligesom de udviklede undervisnings-

materialer. Model og materialer kan således anvendes fremadrettet af de næste lærere, der skal 

forestå undervisning i de 4 innovationsforløb. Hjemmesiden er også  tilgængelig for eksterne 

brugere samt FFE. 

 

2. Forsøg med innovation i mediefag 

 

Projekt/mål 

UVM- forsøget har til formål at indhente erfaringer om bedømmelse af elevernes innovative kom-

petencer, og hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem arbejdsformerne i den daglige un-

dervisning og prøveform 

 

Proces 

Forsøget afvikles på et mediefagsvalghold. 

 

Refleksion og evaluering 

Evaluering forestås af UVM i samarbejde med involverede lærere. 

 

Sprogtemadag 
 

Projekt/mål: Der afholdes en sprogtemadag i grundforløbet for alle 1.g elever. Med sprogtemadagen 

ønsker Odder Gymnasium at hjælpe den nationale sprogstrategi godt på vej og skabe fornyet inte-

resse for sprogfagene. Målet er at sætte fokus på fremmedsprogene som merværdiskabende på 2 

planer:  det personlige og relationelle plan, hvor eleven får karrierekompetence, dvs. evnen til at 

træffe kvalificerede valg både uddannelsesmæssigt og karrieremæssigt i en globaliseret verden. På 

det samfundsmæssige plan: hvor eleven gennem karrierevalget skaber værdi via sine globale kom-

petencer, dvs. kombinationen af sprog på højt niveau plus relevant anden faglighed.  
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Proces: Hanne Leth Andersen rektor for RUC og formand for Sprogkommissionen inviteres til at 

holde oplæg for elever og lærere. Desuden input fra skolens tidligere elever om sprogs betydning 

for deres job-og karrierevalg.  

Sprogkoordinatoren samt faggruppeledere i sprogfagene tilrettelægger dagens program og forløb. 

 

Refleksion og evaluering: Sprogtemadagen evalueres sammen med de øvrige elementer i grundfor-

løbet ved spørgeskemaundersøgelse samt dialog mellem elever, rektor og vicerektor. 

 

 

Trivselsudvalg 
 

Projekt/mål Vi oplever i disse år en del forandringer og udfordringer i kraft af reform, besparelser 

og ny overenskomst. Derfor er det væsentligt at skabe trivsel og sammenhold hos lærerne.  Der ned-

sættes således en trivselsgruppe, der står for at søsætte 3 - 4 forskellige sociale arrangementer om 

året. Hele lærerkollegiet inviteres til at komme med gode ideer, indspark og/eller deltage aktivt.  

 

Proces: 

Gruppen består af tre lærere, der repræsenterer forskellige dele af lærerkollegiet. Gruppen nedsættes 

med start august 2018 som en del af den enkelte lærers opgaveportefølje.  

 

Refleksion og evaluering: 

Efter første års gennemløb evalueres aktiviteterne af lærere og ledelse i fællesskab mhp fremadrettet 

praksis. 

Jf. de enkelte punkter, hvor der i afsnittet ”Refleksion og evaluering” er angivet hvorledes de en-

kelte projekter evalueres og vurderes. Dette sker på baggrund af de mål, som ligeledes er opstillet i 

de enkelte afsnit 

 

Ekstrarammen: 
 

Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres 

arbejdstid sammen med eleverne ved undervisningen eller andre læringsaktiviteter. 

Ved gennemførelsen af overenskomst 2013 er timetælleriet ophørt på Odder Gymnasium, således at 

overenskomstens intention om en mere fleksibel tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid, herunder 

mere tid med eleverne imødekommes. Årsnormen er dermed den eneste talangivelse, som anven-

des. Derfor kan resultatlønskontraktens resultater på dette område ikke beskrives og dokumenteres 

med talmateriale.  

Til gengæld kan beskrives og evalueres en række tiltag som sikrer mere tid mellem elever og lærere 

Nye faggruppesamtaler/FS og MUS 
 

Projekt/mål: Som et led i skolens deltagelse i flerskoleprojekt (finansieret af Kompetencefonden) 

”Mindsetbaseret ledelse” - et samarbejde mellem tillidsrepræsentanten og ledelse – udvikles et nyt 

koncept for faggruppesamtaler og MUS, der tager udgangspunkt i fagenes udvikling af undervis-

ning efter nye læreplaner, OG fælles progressionsplan, videndeling i og på tværs af fag samt imple-

mentering af gymnasiereformen. Der tages afsæt i resultater og erfaringerne fra feedback -feedfor-

ward forsøget ”Pædagogisk ledelse af faggrupper i en fælles feedback-feedforward kultur”. 
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Proces: Ledelsen udarbejder rammer/spor til FS, og faggruppelederne drøfter forud for samtalen 

med ledelsen indholdet med sin faggruppe. Der tages korte handlingsreferater fra møderne. MUS 

afholdes for den enkelte underviser tæt på faggruppesamtalerne, så der kan trækkes tråde mellem de 

to samtaletyper. 

 

Refleksion og evaluering: Ledelsen i samarbejde med tillidsrepræsentanten og faggruppelederne 

evaluerer løbende på FS og MUS, og når faggruppesamtalerne og MUS er gennemført, vil koncep-

tet blive justeret både mht. form og indhold med henblik på fremadrettet praksis. 

 

 
 

Mindsetbaseret skoleledelse - et kulturforandringsprojekt 
 

Projekt/mål: 

 

Mindsetbaseret skoleledelse - et kulturforandringsprojekt er en overbygning på projektet Fra perfor-

mancekultur til deltagerkultur finansieret af Kompetencefonden. I projektet deltager 4 Stx-skoler og 

konsulentfirmaet Navigent står for projektledelse og afrapportering. Formålet er at give gymnasiele-

dere kompetencer til at implementere og vedligeholde en mindsetkultur blandt ledere, lærere og ele-

ver med henblik på, at eleverne udnytter deres læringspotentiale og trives i læringsprocessen. 

Målet er at lederne opdyrker og erfaringsudveksler om kompetencer, der sætter dem i stand til at 

lede og udvikle en ’mindset-organisation’ ved: 

 at skabe en lærerkultur, hvor lærerne ikke er bange for at fejle, men hvor fokus er på udvik-

ling af undervisning i et professionelt samarbejde i fag og på tværs af fag 

 at give formativ feedback til lærere og faggrupper, så der er opmærksomhed på den enkelte 

lærers undervisning og lærersamarbejde om undervisning 

 at kommunikere med og give feedback til lærere og faggrupper, så det fremmer deres ’ud-

viklende mindset’ og de motiveres til fortsat opmærksomhed på elevernes læring  

 at fremme eget ’udviklende mindset’ fx at turde fejle og søge feedback 

 at skabe en kultur hvor lærerne føler ejerskab og fastholder et engagement for at udvikle en 

’mindset kultur’ 

 at give TR mulighed for at få kompetenceudvikling om mindset, så de i deres egenskab af 

TR kan blive aktive medspillere og ambassadører for udbredelse af en ’udviklende mindset’ 

kultur. 

Der udvikles ”En model til ledelse af ’Growth mindset’- organisationer”. Modellen formidles i en 

pjece til inspiration for andre gymnasier. 
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Proces: Odder Gymnasium har anvendt projektet som platform for udvikling af nyt koncept for fag-

gruppesamtaler og MUS. 

 

Refleksion og evaluering 

Det overordnede projekt evalueres af Navigent. Udvikling af faggruppesamtaler og MUS evalueres 

løbende under afvikling i skoleåret 2018 af ledelse, TR og faggruppelederne. 

 

Fremadrettet/skoleåret 2018-19 

 

Efter afprøvning i skoleåret vil konceptet for faggruppesamtaler og MUS, dvs. form og indhold 

blive tilpasset mhp fremadrettet anvendelse. 

Derudover arbejdes der videre med nedenstående punkter 

 En større del af ressourcen er afsat til opgaveretning til tilstedeværelse mellem lærer og elev. 

I 1g er omlagt op til 1/3 af ressourcen til tilstedeværelse mens det for 2g studieretningsforløb 

drejer sig om ¼ af rettetiden. 

 Ud over omlægningen af rettetiden ved det løbende skriftlige arbejde sættes der stadig mere 

fokus på vejledningen af de større skr. opgaver. Vores skriftlighedsportal vedligeholdes og 

forbedres kontinuertligt, så eleverne i høj grad selv kan finde svar på formelle problemstil-

linger, og vejledningen derfor primært kan have fokus på indhold. Dansk-historie opgaven i 

1g, Studieretningsopgave i 2g (SRO) og studieretningsprojektet i 3g (SRP). Dette betyder 

også at lærer og elever tilbringer mere tid sammen i en dialog om faglige problemstillinger. 

 I skoleåret 2018 – 2019 vil vi fortsat iværksætte en række ”en til en” initiativer, hvor en læ-

rer og en elev (eller en mindre gruppe af elever) gennemfører særligt tilrettelagte forløb in-

denfor f.eks. talentpleje, faglig opsamling, lektiecafeer, særlige interessegrupper (studie-

kredse), m.m. Formålet med dette er at differentiere de faglige tilbud til eleverne og give 

bedre tid mellem lærer og den enkelte elev.  

 

Jf. de enkelte punkter, hvor der i afsnittet ”Refleksion og evaluering” er angivet hvorledes de en-

kelte projekter evalueres og vurderes. Dette sker på baggrund af de mål, som ligeledes er opstillet i 

de enkelte afsnit 

Målrettet indsats mod frafald. 

Odder Gymnasium har et relativt lavt frafald – svingende mellem 7 og 12 % over den treårige peri-

ode. Procentsatsen udregnes som forholdet mellem antal elever, der startede i 1g sammenlignet med 

antal elever, der får studentereksamen 3 år senere. I tallet er derfor inkluderet de elever, som er 

overført til anden ungdomsuddannelse, så det reelle frafald ”ud af systemet” er noget lavere (mel-

lem 1 og 3 procentpoint) 

Elevtrivselsundersøgelse 
Projekt/mål: Med baggrund i en opfattelse af at trivsel fremmer læring vil vi hvert år tage tempera-

turen på trivslen på skolen og i de enkelte klasser ved – sammen med en række skoler – at anvende 

et færdigt koncept fra firmaet Ennova.  

 

Proces: Rektor besøger hver klasse i perioden oktober – december og sætter klassens trivsel på 

dagsordenen i en lektion. Denne afsluttes med at eleverne udfylder spørgeskemaet fra Ennova 
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Refleksion og evaluering: Odder Gymnasium har lavet denne undersøgelse i flere år og har placeret 

sig i den absolutte top vedr. trivsel på de danske gymnasier. Samtidig har vi aktivt anvendt den en-

kelte klasses resultater for at få en diskussion og evt. forbedring af trivslen. 

 

Hvert 3. år laves en tilsvarende undersøgelsen blandt personalet. Denne skal laves næste gang i 

2020. 

 

Digital trivsel - digital dannelse i relation til køn, krop og seksualitet 
Projekt/mål: I samarbejde med Sex og Samfund (herunder Sundhedsstyrelsen) og Københavns 

Åbne Gymnasium deltager OG i et projekt, der skal styrke gymnasiets handlemuligheder i forhold 

til de udfordringer, der er med digital trivsel.  

 

Proces: I projektet arbejdes der med:  

 At bidrage til en aktuel, præcis og relevant definition af begrebet digital dannelse/ digital 

trivsel  

 At styrke gymnasiernes arbejde med at skabe fællesskaber og et trygt læringsmiljø i over-

gangen fra grundskolen til gymnasiet, herunder omgangsformer, fest- og alkoholkultur og 

seksuelle grænser. 

 At sikre relevansen af vores undervisningsmaterialer og -indsatser om køn, krop og seksua-

litet 

 At inddrage og involvere elever på skolen i frivillige aktiviteter, der understøtter den under-

visningsrettede indsats og forankres på skolen 

 At styrke gymnasiernes arbejde med digital dannelse og trivsel i relation til køn, krop og 

seksualitet for elever i 1.g herunder fx deling uden samtykke  

 At styrke rammerne for, at eleverne udvikler positive omgangsformer og adfærd online som 

offline.  

 At bidrage til at modvirke krænkende sprog og adfærd på nettet, billeddeling uden samtykke 

og ”facerape”, herunder beredskab og genopbygning efter tilfælde af digitale krænkelser. 

Refleksion og evaluering: Projektet evalueres dels internt på Odder Gymnasium og i projektgruppen 

(Sex og Samfund og Københavns Åbne Gymnasium) med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne 

mål. Kvantitative (spørgeskemaer) og kvalitative (fokusgruppe-interview) anvendes som fast plat-

form for evalueringerne. 

På baggrund af projektet er der udgivet hæftet: ”Digitale konflikter – sådan kommer vi videre sam-

men” Se også link til materiale: https://www.underviserportal.dk/ungdom/materialer/ 

samt: https://www.emu.dk/modul/digitale-konflikter-s%C3%A5dan-kommer-vi-videre-sammen 

 

Fremadrettet/skoleåret 2018-19 

Det udviklede materiale danner grundlag for Odder Gymnasiums politik og praksis vedrørende ud-

vikling af elevernes didigale dannelse, kompetence og etik. 

I indeværende resultatlønsperiode vil vi derudover fortsætte arbejdet at fastholde det lave frafald og 

evt. yderligere nedbringe frafaldet med en række tiltag: 

 Anvendelse af lærere som læringsvejledere. Pilotprojekt i skoleåret 2017 – 2018 1g klas-

serne. 

 Screening af alle 1g elever mhp. at afdække læsehastighed samt det faglige niveau i dansk 

og matematik. 

 Alle 1g elever får en introduktionssamtale med studievejlederen for at afdække særlige for-

hold af ikke-faglig karakter. 

https://www.underviserportal.dk/ungdom/materialer/
https://www.emu.dk/modul/digitale-konflikter-s%C3%A5dan-kommer-vi-videre-sammen
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 Brug af ekstern psykolog. 

 Gennemførelse af lektiecafeer med ældre elever som ressourcepersoner. 

 Oprettelse af diverse opsamlingsforløb i de fag, hvor der konstateres et behov. 

 Iværksættelse af ”en til en” undervisning i særlige, afgrænsede tilfælde. 

 Afholdelse af en række møder mellem lærere, studieretningsledere og studievejledere med 

henblik på at afsøge og løse problemstillinger for klassen og enkeltelever. Klasseteammøder 

 Afholdelse af møder mellem studieretningsledere, studievejledere og ledelse med lignende 

dagsorden. Dialogmøder. 

 

Da Odder Gymnasium i forvejen har et relativt lavt frafald vil en fastholdelse af niveauet blive be-

tragtet som tilfredsstillende. Der arbejdes dog for at nedbringe frafaldet yderligere men en realistisk 

forventning er nok at der kun kan blive tale om et mindre fald. 

Resultatvurdering og evaluering 

De ovenfor nævnte indsatsområder vægtes som en helhed. Det gælder for alle indsatsområder 

at vurderingen ved periodens afslutning fokuseres på om det er lykkedes ledelsen at skabe 

rammer og muligheder for at de nævnte områder kan gennemføres med positivt resultat af de 

medarbejdere, der er involveret. 

Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for 

målopfyldelsen. 

Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i 

kontrakten. I rapporten redegør rektor for i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. På bag-

grund af rapporten og efter bestyrelsesformandens dialog med rektor beslutter bestyrelsen, i hvilken 

grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocen-

ten. 

Bestemmelserne om resultatløn indeholder også muligheden for at kunne udbetale en éngangs-

ydelse ved en særlig og ekstraordinær indsats, som ikke i forvejen er nævnt i resultatlønskontrakten. 

Beløbsgrænsen for dette er bestemt centralt af UVM og er i indeværende år kr. 35.000.  Bestyrelses-

formanden beslutter – efter dialog med rektor – om der skal udbetales et engangsbeløb og i bekræf-

tende fald størrelsen af dette.   

Ved fratrædelse i kontraktperioden vurderer bestyrelsen i hvilken udstrækning, at målene er opnået 

eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Noget tilsvarende gælder for 

længerevarende sygdom  

Kontraktændringer 

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grund-

lag, hvorpå kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til 

en genforhandling/justering af kontrakten. 

 

 

 

 

___________________    _______________ 

Bent Engelbrecht    Lars Bluhme 

Formand     Rektor 

 


