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Resultatkontrakt 2018 – 2019 for rektor Erik Ernø-Kjølhede  

 

Kontrakten dækker perioden 1/8 2018 – 31/7 2019. Udmålingen af kontraktsummen skal senest 

være indberettet til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet 14. oktober 2019. 

 

Kontraktens indhold og udmåling 

Kontrakten består af en basisramme på 90.000 kr. og en ekstraramme på 70.000 kr. Samlet ramme 

ved 100 % kontraktopfyldelse er kr. 160.000. Der tages ved udmålingen af den endelige resultatløn 

forbehold for, at eksempelvis ministerielle omlægninger og ændringer grundlæggende kan ændre 

forudsætninger for kontraktens indhold.  

 

Basisrammen: 90.000 kr. = 56,25 % af kontraktsummen  
 

Indsatsområde 1: Høj faglig kvalitet (den bedst mulige) Vægt 20 %                                                                             

 

Skolen skal i en tid med store nedskæringer fastholde den bedst mulige faglige kvalitet.  

Målepunkter: 
 

 

1. HF: Udvikling af ungedidaktik og styrkelse af feedbackkulturen i undervisningen 

 

2. HF: digital dannelse: Analyse af data fra surveys om digital dannelse, mhp. udvikling og forny-

else af skolens strategi for kursisternes digitale dannelse og udbredelse af viden til skolens un-

dervisning fra demonstrationsskoleprojektet DIDAK 

 

3. HF: Evaluering af og opfølgning på foreløbige erfaringer med ASF-klasserne mhp. kvalitetsud-

vikling af vores ASF-tilbud 

 

4. AVU: kompetenceudviklingsprojekt for lærerne om: Sprogbaseret undervisning i fagene (inkl. 

sprogfag). Målet er i undervisningen at implementere viden om sammenhængen mellem faglig 

og sproglig læring tillige med at lærerne får tilført ny viden om sprogligt inkluderende tilgange, 

herunder sprogdidaktiske værktøjer som for eksempel brugen af sproglige stilladser og sprogli-

ge mønstre i de aktuelle fag. 

 

5. AVU og HF: Kompetenceudvikling af online-lærere i online-didaktik og online-feedback 
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Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. 

 

Indsatsområde 2: At være en stor skole med et bredt udbud. Vægt 16,25 % 

 

Skolen skal udvikle fagprofiler og tilpasse sit fagudbud til kursisternes behov for kompetencer. 

 

Målepunkter: 

 

1. Udvikling og implementering af ”HF musik” som et helt nyt tilbud fra skoleåret 2019 -2020 

 

2. Styrkelse af vores tilbud til unge som ny målgruppe gennem fortsat arbejde med ungekul-

tur og forstærket samarbejde med midtbyskoler med 9.- 10. klasse og efterskoler 

 

3. Udvikling af det nye AVU med nye initiativer og tilrettelæggelser inden for FVU & OBU, On-

line og særlige tilbud til deltidsansatte kursister under 25 år m.v. 

 

4. Udvikling af Aarhus HF & VUC online gennem forsøg med digitalt interaktionsværktøj der 

kan understøtte kursisternes læring, forsøg med streaming af træffetid og forsøg med chat-

funktion i matematikundervisningen 

 

 

 

Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. 

 

Indsatsområde 3: God økonomistyring og effektiv institutionsdrift. Vægt 20 % 

 

Målepunkter:  

 

1. Effektiv, overordnet økonomistyring der sikrer en langsigtet sund økonomi. Indikatorer: re-

visionsprotokollat og årsregnskab 

 

2. Sikker økonomisk, juridisk og likviditetsmæssig håndtering af virksomhedsoverdragelses-

processen af medarbejdere og aktiver og passiver i forbindelse med oprettelsen af den nye 

skole for Forberedende Grunduddannelse i Aarhus.  

 

3. Gennemførsel af rentabilitetsanalyser på AVU, FVU, OBU og Online 

 

4. Forbedring af skolens klimaspor med udgangspunkt i FN’s verdensmål om bæredygtighed. 
Der skal igangsættes initiativer der påvirker skolens klimaspor positivt inden for forbrug, af-

fald og energi og skolens medarbejdere skal inddrages i at komme med forslag og medvirke 
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til løsninger. 

 

Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. 

 

 

Ekstrarammen: 70.000 kr. = 43,75 % af kontraktsummen  

 

Indsatsområde 4: Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid så der anvendes mere ar-

bejdstid sammen med kursisterne (obligatorisk indsatsområde).  Vægt 15 % 

Målepunkter: 

1. HF og AVU: Anvendelse af overskydende buffertid til kursistvendte aktiviteter, f.x. to-

lærerordninger, vejledning ifm. skriftlige opgaver, etablering af frivillig undervisning m.v. 

 

2. AVU: Forsøg med plustid til kursister: En udvidet teamindsats hvor lærere mødes individu-

elt med kursister med henblik på at fremme gennemførelsen.  

Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. 

 

Indsatsområde 5: Mindske frafaldet fra uddannelserne (obligatorisk indsatsområde). Vægt 15% 

Der skal udvikles og implementeres nye initiativer for at øge kursisternes gennemførsel af uddan-

nelserne.  

 

Målepunkter: 

1. HF og AVU: Udvikling af forbedret datatræk til ledelsesinformation om frafald og fravær og 

løbende opfølgning på informationen på ledelsesmøder 

 

2. HF: implementering af varslet kommende bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de 

gymnasiale uddannelser 

 

3. AVU: optimering af trinplacering i matematik gennem udvikling og implementering af ny 

matematiktest med særligt fokus på tosprogede kursister 

 

Punkt 1, 2 og 3 ovenfor vægter med halvdelen af indsatsområdet. Skolens nøgletal nedenfor væg-

ter med den anden halvdel.  
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Målepunkter: De to nøgletal nedenfor skal forbedres. Der måles på skoleåret 2018/2019 sammen-

lignet med 2017/2018. 

Indikatorer: Skolens nøgletal for kursisternes gennemførsel og kursisternes prøvedeltagelse. 

a) forbedring: 100 % 

b) status quo: 75 % 

c) forringelse: 50 % 

 

HF-hold  17/18 18/19  

 

Gennemførsel i %   75,3                                

Prøvedeltagelse i %   68,2        

AVU-hold  17/18  18/19 

Gennemførsel i %    79,1 

Prøvedeltagelse i %         65,1                                                                     

 

Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. 

 

Indsatsområde 6: Den gode og udviklende arbejdsplads. Vægt 13,75 % 

Skolen vil i en tid med store nedskæringer på uddannelsesområdet og udspaltning til FGU per 1/9 

2019 fastholde og fortsat udvikle skolen som en god og udviklende arbejdsplads.  

 

Målepunkter: 

1. Bedst mulig proces der leder frem mod udspaltning af medarbejdere til FGU: Størst mulig 

åbenhed om processerne for virksomhedsoverdragelse, tilvejebringelse af bedst muligt be-

slutningsgrundlag for medarbejdere der overvejer frivillig virksomhedsoverdragelse, sam-

arbejde med nuværende produktionsskoler og kommende ledelse af den nye FGU om vi-

dendeling og fælles arrangementer m.v. 

 

2. Systematisk arbejde med sikring af bedst mulig trivsel i alle tre afdelinger. Trivsel bliver 

gennemgående tema for afdelingsudvalgenes arbejde i skoleåret 2018 – 2019. Trivsel sæt-

tes i fokus gennem bl.a. dialogmøder, særlige afdelingsarrangementer med fokus på trivsel, 

afholdelse af fælles dag mellem AMU og SU for at styrke samarbejdet og skolens arbejde 

med trivsel m.v.  

 

3. Kompetenceudvikling af ledere igennem intern seminarrække med formålet at opkvalifice-

re ledere til at kunne håndtere stigende arbejdspres hos sig selv og hos medarbejderne  
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4. HF og AVU: Fortsat udvikling af professionelle læringsfællesskaber blandt underviserne i 

regi af projekt SOKL (Samarbejde Om Kursisternes Læring) 

 

Opgøres i et notat ved kontraktens udløb. 

 

Bemyndigelse til rektor 

 

Rektor bemyndiges ved underskrivelsen af denne kontrakt til at forhandle resultatkontrakter for 

skolens øvrige ledere for perioden 1.8.2018 – 31.7.2019.  

Øvrige resultatkontrakter udformes på en sådan måde, at de ligger inden for denne kontrakts om-

råde og understøtter den.  

 

Offentliggørelse 

 

Bestyrelsen offentliggør resultatkontrakten på skolens hjemmeside under punktet ”Bestyrelsen”. 

 

Aarhus, den 25. september 2018 

 

Hans Halvorsen          Erik Ernø-Kjølhede 

Formand           Rektor        

 


