
   
 
 

Opfølgning på resultatlønskontrakt 2016 for rektor Hans Erik Duschek-Hansen  

Formål med kontrakten 

Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal 

prioriteres særligt i rektors arbejde i 2016, idet kontrakten tjener følgende formål: 

 Den skal fungere som 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. 

Parter og gyldighedsområde: 

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Rødkilde Gymnasium ved formand Keld Norup og 

rektor Hans Erik Duschek-Hansen. Kontrakten er gældende fra 1. januar 2016 til 31. december 

2016. Kontrakten følger bemyndigelse og retningslinjer som er udstukket af Ministeriet for Børn 

og Unge den 27. juni 2013. 

 

Basisrammen – 70.000 kr. 

Mål: Tydelige kompetencemål og progressionsplaner i studieretninger og klasser  

Rødkildes kompetence- og progressionsplan er en fælles overligger og ramme for de enkelte 

klassers studieplaner.  

En ny fælles progressionsplan med anvisninger for lærersamarbejdet og med tydelige læringsmål 

for de tre års gymnasieuddannelse færdigudvikles og udfoldes efterfølgende konkret for de 

enkelte studieretninger.  

Progressionsplanen skal:  

 Indeholde tydelige læringsmål og delmål.  

 Angive operationelle succeskriterier for opfyldelse af progressionsmål og delmål på klasse- og 

elevniveau. 

 Indeholde materiale til inspiration og vejledning til konkrete aktiviteter med henblik på 

arbejdet med progressionsmålene. 

 

Konkretiseringen af læringsmål og udfoldelsen i forhold til de enkelte studieretninger skal gøre 



   
 
 

kompetenceplanen til et anvendeligt og praktisk anvendt redskab i undervisningen og i 

lærersamarbejdet.  

Bearbejdelsen af kompetenceplanen skal ligeledes omfatte en tydelig formidling til eleverne af mål 

og forventninger knyttet til uddannelsen og den konkrete undervisning. 

Indsatser: 

Den foreliggende progressionsplan gøres til genstand for en gennemgribende opdatering. 

Der etableres en organisering og styring af arbejdet, som tilrettelægger arbejdet på de involverede 

niveauer og sikrer inddragelsen af de relevante særlige kompetencer i operationalisering og 

udfoldelse.  

Som et led i implementeringen bearbejdes studieplanen under studieretningsledernes ansvar i 

forhold til de enkelte studieretninger. Der kan være særlige kompetenceaspekter, som betones i 

de enkelte studieretninger, med specifikke mål og delmål og med beskrivelse af de enkelt- og 

flerfaglige indsatser og aktiviteter, som planlægges mhp. progression og endelig målopfyldelse. 

Effekter: 

Der foreligger en ny bearbejdet og -formidlet Kompetence- og progressionsplan 2016.  

Der er i studieretningsregi indledt et arbejde med udfoldelse og konkretisering af 

kompetenceplanen i forhold til de enkelte studieretninger, mhp. deres anvendelse ved starten på 

studieretningsforløbene for elevårgang 2016. 

Til studieretningerne foreligger der ved opstarten af nye studieretningsklasser pr. januar 2017 

særlige progressionsplaner, som beskriver de særlige kompetencer og kompetencemål som 

knyttes til studieretningen, og med angivelse af særlige indsatser, mål, delmål og succeskriterier.  

Opfølgning: 

Rødkildes Kompetence- og progressionsplan er opdateret og tilpasset de aktuelle krav til 

lærersamarbejde og læringsmål, der er opstillet succeskriterier for målopfyldelse, ligesom en 

version af planen, der er tilgængelig for lærerne i skolens ABC indeholder inspiration og vejledning 

til konkrete aktiviteter. 

Kompetenceplanen er således udviklet så den fungerer som et praktisk redskab og er 

udgangspunkt for samarbejde mellem lærerne om tilrettelæggelsen af det treårige 

undervisningsforløb for den enkelte klasse. Den fungerer som en fælles ramme for arbejdet med 

de overordnede kompetencer i klassernes studieplan, og sikrer sammenhæng mellem 

enkeltfaglige og flerfaglige undervisningsforløb. I de enkelte klasser tilpasses kompetenceplanen 



   
 
 

studieretningens og klassens særlige profil, så særlige kompetenceaspekter, der betones i de 

enkelte studieretninger fastholdes i lighed med de fælles, overordnende kompetencemål. 

 

Mål: En ny ramme for strategi- og udviklingsarbejdet   

En uddannelsesinstitution som Rødkilde har brug for at kunne agere dynamisk i forhold til de 

fremtidige mange og hurtige forandringer i uddannelsessektoren og i omgivelserne. Det fordrer et 

klart og solidt fundament og klare strategiske rammer og sigtelinjer. 

Det er bestyrelsens ønske, at der udarbejdes og drøftes et nyt koncept og en ny ramme for 

strategiarbejdet på Rødkilde. Det skal klargøre processer og niveauer i strategiarbejdet og i 

arbejdet med særlige indsatser og udviklingsprojekter.  

Tydeliggørelsen skal sikre, at Rødkildes nuværende og fremtidige positioner, retninger og 

prioriteringer står klart for alle involverede og dermed kan danne ramme og retning for arbejdet i 

organisationen. Målet er at skabe og klargøre rammerne for et dynamisk, men samtidig også 

retningsstyret udviklingsarbejde på Rødkilde.  

Initiativer: 

Ledelsen fremlægger i foråret 2016 for bestyrelsen et nyt koncept for det strategiske arbejde på 

Rødkilde og en plan for drøftelser af fremadrettede strategiske positioner og retninger for de 

kommende års arbejde og udvikling af skolen.  

Processen skal bidrage til at sikre, at Rødkildes udfordringer og handlingsrum er kendt og deles 

over alt i organisationen og dermed bidrage til udbredelsen af en helheds- og 

organisationsforståelse på alle niveauer.   

Effekter  

 En ramme for de fremtidige strategiske drøftelser, beslutninger og dispositioner er 

bearbejdet og besluttet i bestyrelsen. 

 Der foreligger en plan for og er iværksat processer til en bred involvering af alle dele af 

organisationen i skolens fundamentale positioner, strategiske udfordringer, og 

handlingsrum. 

Opfølgning: 

Der er lavet et nyt koncept for at tænke strategi på Rødkilde Gymnasium. Konceptet er 

præsenteret for ledelse og bestyrelse. Dette skal sikre, at vi fastholder igangværende gode 

projekter, når vi laver nye strategier. Se illustrationen på næste side. Da vi er blevet mødt af en ny 

gymnasiereform, er strategiprocessen sat i bero, mens vi implementerer denne reform.  

 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål: Fastholde stærk international profil 

Rødkilde Gymnasium har igennem en årrække været et gymnasium med en meget stærk 

international profil. I det kommende år har vi besluttet at skrive det internationale arbejde ud af 

vores AT-plan, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke fortsat ønsker at stå stærkt på det 

internationale område, og endda forøge indsatsen. Vi fortsætter med fokus på kinesisk som 2. 

fremmedsprog og vi fortsætter igennem arbejdet med vores studieretninger at have fokus på at 

knytte samarbejdspartnere i udlandet til vores skole, samtidig med, at vi ønsker at øge fokus på 

det internationale miljø og erhvervsliv i nærområdet. 

Initiativer: 

Engelsksproget studieretning 

Vi vil arbejde på at implementere en engelsksproget studieretning på basis af ansøgerne til en af 

vores i forvejen veletablerede studieretninger, nemlig engelsk på A-niveau, samfundsfag på b-

niveau og matematik på b-niveau. Det internationale og engelsksprogede vil således være et 

tilvalg i tillæg til studieretningsvalget. Foruden den engelsksprogede undervisning må 



   
 
 

studieretningen gennem fokus og temaer, undervisning, projekter, kontakter og ekskursioner 

bygges op på en klart international profil. 

Verdensklassen 

Parallelt med den engelsksprogede studieretning ønsker vi fuldt at udfolde studieretningen, som vi 

kalder ”Verdensklassen” med Engelsk på A-niveau, som giver eleverne indsigt i sproglige og 

kulturelle forhold. De udvikler formidlingsevner, kommunikationsevner, og evner til at diskutere 

og argumentere på engelsk. Det vil give eleverne en stor forståelse af verden og ruste dem godt til 

den voksende internationalisering og jobmuligheder i udlandet. I Verdensklassen har vi et 

internationalt samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner, organisation og virksomheder 

andre steder i verden.  

UNESCO-samarbejde 

Vi vil i år fuldt udfolde vores tværfaglige projekter i lyset af vores del af UNESCO-netværket. Dels 

skal alle 1. g. elever igennem et projekt, med baggrund i netværket om World Heritage (WHE), 

gennemføre et forløb om Kongernes Jelling og dels skal alle vores 2. og 3. g elever med 

udgangspunkt i netværket om Trans Atlantic Slave Trade (TST), gennemgøre et tværfagligt forløb i 

engelsk og historie om Danmark og de Vestindiske Ø’er. 

Vi ansøger om at blive medlemmer af BSP-netværket, der et samarbejde omkring, og om det 

baltiske hav eller Østersøen, som også er i UNESCO-regi. Dette netværk passer ind i vores satsning 

på interkulturelle kompetencer, det marinbiologiske og vores tema om bæredygtighed. 

Effekter: 

Vores nye engelsksprogede studieretning beskrives, italesættes og præsenteres på JUMP-messe, 

orienteringsmøde, til vores åbent hus arrangement og lign. arrangementer. 

Alle 1. g. elever skal til Kongernes Jelling, hvor vi udvikler et undervisningsforløb, der gør eleverne i 

stand til dels at undervise andre om Kongernes Jelling, samtidig med, at vores elever bliver 

bekendt med den UNESCO-beskyttede verdensarv i vores geografisk nærhed. 

Vi gennemfører et tværfagligt forløb for alle 2. og 3. g-ere om Danmark og de Vestindiske ø’er. og 

vi sender samtidig  2 lærere til de Vestindiske øer for etablere kontakter og samarbejdspartnere. 

Vi søger, beskriver og etablerer et samarbejde omkring BSP-netværket. 

Opfølgning: 

Vores engelsk-klasse, internationale klasse, kaldet i-class er fuldt oppe at køre. Klassen har engelsk 

A, matematik B og samfundsfag på B-niveau og der undervises på engelsk i studieretningsfagene 

og historie i 1. g, i 2. g kommer kemi til og i 3. g undervises der også på engelsk i oldtidskundskab. I 



   
 
 

klassen er der 27 elever. Vores verdensklasse er nu også i studieretningsbeskrivelse fuldt udfoldet 

og klassen står overfor en rejse til Phillippinerne i foråret 2017.  

Vores UNESCO samarbejde er også endeligt fuldt udfoldet, da det er lykkedes os at komme med i 

netværket omkring The Baltic Sea, også kaldet BSP-netværket. Dette passer overordnet ind i vores 

marine profil, og var grunden til, at vi i første omgang søgte ind i det overordnede UNESCO ASP-

netværk. I TST-netværks-regi har vi udfoldet en temauge om Trans Atlantic Slave Trade med 

engelsk og historie for alle 2. g. hold og i WHE-netværks-regi har vi udfoldet et tema om kongernes 

Jelling for alle 1. g-elever i historie. 

Mål: Motivation for- og parathed til videregående uddannelse  

Bestyrelsen ønsker at øge andelen af Rødkildestudenter, som i løbet af de første to år efter deres 

dimission fra Rødkilde påbegynder en videregående uddannelse. For at opfylde dette overordnede 

mål, skal elevernes personlige møde med og kendskab til den brede vifte af videregående 

uddannelser og karriereveje styrkes.  

Der skal arbejdes hen imod, at alle elever i deres gymnasieuddannelse har været i direkte kontakt 

med videregående uddannelser gennem eks. brobygningsbesøg eller undervisningsaktiviteter på 

eller forestået af repræsentanter fra videregående uddannelser.    

Indsatser: 

Der tages initiativer til at styrke de allerede eksisterende samarbejder med videregående 

uddannelser.  

Et stort antal af Rødkildes afgangselever deltager hvert år i brobygningsaktiviteter udbudt af 

universiteterne. Der tages konkrete initiativer over for Studievalg og overfor relevante 

professionshøjskoler og erhvervsakademier med henblik på at udvide brobygningen til også at 

omfatte mellemlange og korte videregående uddannelser.  

De allerede indvundne erfaringer med på forskellig vis at inddrage videregående uddannelser 

direkte i undervisningen, eks. i tilknytning til udfoldelsen af studieretningsprofilerne lægges til 

grund for bestræbelser for at skabe flere samarbejder mellem Rødkilde og videregående 

uddannelser.  

Effekter: 

Der er taget initiativer og konkrete skridt mhp. etablering af samarbejde med relevante 

erhvervsakademier og professionshøjskoler om brobygnings- og undervisningsaktiviteter.  



   
 
 

Mulighederne for en styrket inddragelse af samarbejder med videregående uddannelser i 

undervisning og studieplaner er gjort til genstand for strukturerede drøftelser i faggruppeleder- og 

studieretningslederforaene. 

Opfølgning: 

Antallet af elever fra Rødkilde, der påbegynder en videregående uddannelse op til 27 måneder 

efter studentereksamen har frem til seneste opgørelsesårgang (2012) ligget stabilt på ca. 81,5 %. 

Af denne årgang har 48,9 % påbegyndt en akademisk uddannelse, 21,6 % har påbegyndt en 

professionsbacheloruddannelse, mens de resterende ca. 11 % har påbegyndt en kortere 

videregående - eller erhvervsfaglig uddannelse. Tendensen til, at ca. halvdelen af Rødkildes 

studenter vælger en akademisk uddannelse, knap en fjerdedel vælger en 

professionsbacheloruddannelse, en mindre andel vælger en erhvervsfaglig uddannelse, mens 

omkring 1/5 af studenternes valg af videregående uddannelse efter 27 måneder ikke 

oplyst/ukendt, er stort set konstant efter 2005. Tallene fremgår af Ministeriets 

Uddannelsesstatistik. 

En opgørelse over effekter af indsatser i indeværende skoleår vil kunne aflæses i statistikkerne om 

to år. Vi forventer, at antallet af studerende, der efter 27 måneder er registreret i kategorien 

uoplyst/ukendt, er faldet, og at der som følge deraf er en stigning i antallet af elever, der har 

påbegyndt en professionsbachelor samt en akademisk bacheloruddannelse. At det særligt er til 

disse uddannelseskategorier, eleverne forventes at bevæge sig, skyldes, at det særligt er disse 

områder, der har været fokus for de gennemførte indsatser i studieretninger og fag.  

Hvad angår initiativer, der styrker allerede eksisterende samarbejder med videregående 

uddannelser, har en række aktiviteter fundet sted på faggruppelederes og studieretningslederes 

foranledning, som følge af, at mulighederne for en styrket inddragelse af samarbejder med 

videregående uddannelser i undervisning og studieplaner har været gjort til genstand for 

strukturerede drøftelser i de pågældende fora. 

For studieretningerne gælder følgende: 

- Af teksterne på hjemmesiden fremgår hvilke videregående uddannelser, de enkelte 

studieretninger peger frem imod. Desuden er det muligt for eleverne at tilgå 

studievalgsguiden Adgangskortet.dk via Rødkildes hjemmesiden, for på den måde at kunne 

afprøve hvilke døre til videregående uddannelse, de enkelte studieretninger åbner for. 

- Af studieretningernes Årshjul fremgår samarbejder med videregående uddannelser samt 

aktiviteter, der guider eleverne i retning af relevante uddannelsesvalg. På denne måde er 

samarbejderne synlige for såvel elever som for nye lærere på de pågældende 

studieretninger. 



   
 
 

- Der opfordres til, at studieretningsledere etablerer faste samarbejder med relevante 

videregående uddannelser. 

For faggrupperne gælder følgende: 

- Der er i faggrupperne, på faggruppeledernes foranledning, taget initiativer til en række 

samarbejder med videregående uddannelser og private aktører. Aktiviteterne har alle til 

formål at tydeliggøre elevernes uddannelses- og karrieremuligheder indenfor bestemte 

fag, og bidrager derfor til at motivere eleverne for senere uddannelsesvalg. 

- Videregående uddannelser er på flere områder blevet inddraget direkte i undervisningen, 

eksempelvis som gæsteundervisere.  

 

Studievejledningen: 

Studievejledningen fastholder en række aktiviteter, der skaber øget motivation for uddannelse hos 

eleverne. Det drejer sig om Studiepraktik, hvor Studievejledere i samarbejde med Studievalg Syd 

giver eleverne mulighed for at besøge videregående uddannelser. Knap 20 pct af alle 3.g’ere har i 

år ønsket at komme i studiepraktik på relevante professionshøjskoler, erhvervsakademier og 

universiteter. Studievejledningen koordinerer desuden Job Shadow i samarbejde med Junior 

Chamber International i Vejle, og arrangerer besøg fra SDU - ingeniøruddannelserne i marts. 

 

Motivation for- og parathed til videregående uddannelse - Karrierekompetencer: 

Med gymnasiereformen, der træder i kraft fra næste skoleår, bliver kravene til elevernes møde 

med og kendskab til videregående uddannelser skærpet. Af lovteksten §29 stk. 2 fremgår det at: 

”Undervisningen skal, hvor det er relevant, indeholde forløb og faglige aktiviteter, der styrker 

elevernes evne til at træffe valg om videregående uddannelse. Eleverne skal gennem 

undervisningen opnå erfaringer med fagenes anvendelse, der modner deres uddannelsesvalg”. 

Det er naturligt, at det arbejde med eleveres motivation og parathed til videregående uddannelse, 

der indeværende år har fundet sted, følges op næste skoleår med yderligere indsatser, der sikrer 

en implementering af arbejdet med de nævnte karrierekompetencemål. 

Derfor vil vi tage initiativ til at etablere et samarbejde mellem Rødkilde, Studievalg Syd samt 

videregående uddannelser, herunder relevante professionshøjskoler og erhvervsakademier i 

regionen. Vi forventer desuden at inddrage andre relevante ungdomsuddannelser.  

Konkret forventes projektet at omhandle følgende: 

- Forpligtende modeller for samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og relevante 

videregående uddannelser om brobygnings- og undervisningsaktiviteter, der skal sikre, at 



   
 
 

at de unge i løbet af gymnasiet bliver kompetente og motiverede for at træffe et godt 

uddannelsesvalg efter studentereksamen. 

- Progressionsplan for karrierekompetencer, der kan anvendes af de deltagende 

uddannelsesinstitutioner. Heri også plan for afvikling af virksomhedsbesøg, etablering af 

internationale kontakter, inddragelse af tidligere elever/etablering af elevnetværk samt 

afvikling af karrieredage på tværs af ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. 

 

Mål: Fokus på bedre kommunikation 

Vi ønsker at professionalisere kommunikationen på Rødkilde gymnasium. Vi vil af flere hensyn 

have fokus på skolens interne og eksterne kommunikation, og med udgangspunkt i en ny 

kommunikationsstrategi vil vi lave en kommunikationsplan. Vi vil sikre, at vi har fokus på kvaliteten 

og indholdet i vores kommunikation og vi vil arbejde med at benytte de rigtige og de relevante 

kommunikationsplatforme. Dette fokus er bl.a. afstedkommet af vores ønske om at øge skolens 

sociale kapital, som en del af den professionelle kapital, der bl.a. handler om samarbejde og tillid, 

som vi mener øges ved bedre kommunikation. Derudover vil vi for at tydeliggøre vores brand i 

rekrutteringsøjemed sikre, at vi møder kommende elever og dem vi ellers kommunikerer med de 

rigtige kommunikationsplatforme. 

Initiativer: 

Hjemmeside 

 Den skal være moderne og opdateret grafisk 

 Hjemmesiden skal være mere overskuelig og intuitiv 

 Vores gamle hjemmeside er forældet i forhold til nye medier. Vi vil lave et website, som i 

højere grad er integreret med sociale medier som Facebook, YouTube, Instagram og Flickr. 

Vi skal have fokus på at forbedre skolens interne kommunikation, både ansatte imellem og 

medarbejdere og elever imellem. 

Vi skal have fokus på nye kommunikationsplatforme, så vi sikrer, at alle er fuldt informeret. 

Effekter: 

Vi vil kortlægge vores informationskanaler og efterspørge medarbejdernes og elevernes behov for 

at modtage information. 

Skolens informations- og kommunikationspolitik revidere og opdateres. 



   
 
 

Flere elever, forældre og andre interessenter giver udtryk for, at de får den information de har 

brug for via vores hjemmeside 

Flere kommende elever og forældre skal fremhæve vores hjemmeside som en medvirkende årsag 

til at de har valgt Rødkilde Gymnasium. 

Vores sociale kapital, som en væsentlig del af den professionelle kapital skal forbedres bl.a. fordi vi 

har formået at forbedre vores kommunikation – herunder kanaler.   

Opfølgning: 

Der er blevet gjort flere tiltag for at optimere vores kommunikation og markedsføring det sidste 

år. Vi har blandt andet nedsat et kontaktudvalg, der skal sikre bedre kommunikation mellem 

lærere, elever og ledelse på Rødkilde Gymnasium. 

Der er udviklet og implementeret en ny og moderne hjemmeside. Hjemmesiden er mere 

overskuelig, intuitiv og den lever op til de officielle krav stillet fra ministeriet. Administrativt 

personale er efteruddannet til at opdatere og vedligeholde sitet. 

Der er udviklet en ny markedsføringsplan, der skal sikre, at vi ses tydeligere – og af flere i vores 

omverden og dermed hjælpe os i vores bestræbelser på at generere flere elevansøgninger. 

I den sammenhæng er skolens Facebook-profil løftet, der er flere opslag, der er opslag næsten 

hver dag, og vi kan via vores statistik se, at vi har øget vores aktivitet betragteligt.   

Der er i vores arbejde i professionel kapital fokus på kommunikation. Der er igangsat en 

undersøgelse af behov for øget kommunikation, tilfredsheden med kommunikationen og hvilke 

former for kommunikationsplatforme der ønskes. 

Nyhedsbrevet er optimeret og professionaliseret. Det udsendes på bestemte tidspunkter, der er 

fokus på, at alle har adgang til at skrive i nyhedsbrevet og det udsendes nu som ”Nyt fra Rødkilde” 

i stedet for fra en personlig mailboks. 

Vores fællesarrangementer italesættes tydeligere og tidligere. Ikke bare på info-skærmene, men 

også på Facebook, i nyhedsbrevet og på vores hjemmeside. Dette for at reklamere for skolen som 

et aktivt og spændende sted, men også for eleverne bedre kan knytte an til person og indhold. Der 

er i denne sammenhæng fokus på elevernes dannelse, men vi udnytter det også i 

markedsføringsøjemed. 

Der er opsat info-skærme på hele skolen. Dels kan de køre fælles informationskampagner, men de 

kan også målrettet hver især, afhængig af hvor de hænger, informere om specifikke tiltag der 

vedrører lige det områder de hænger i, eksempelvis naturvidenskabelige konkurrencer i science og 



   
 
 

relevante informationer i videnscenteret, ligesom kantinen kan vise den dagsaktuelle menu i deres 

område. Administrativt personale er efteruddannet til at vedligeholde og opdatere skærmene 

Effekterne er umiddelbart svære at måle på, men undersøgelser peger på, at på længere sigt vil vi 

lykkedes med at forbedre den sociale kapital via bedre og mere kommunikation, samtidig med at 

vi føler os overbeviste om, at den øgede fokus på disse elementer også vil fastholde, skærpe og 

øge omverdenens opmærksomhed og dermed fastholde og måske endda øge elev-søgningen til 

vores skole. 

Mål: At forbedre Rødkildes professionelle kapital 

Rødkilde Gymnasium har igennem flere år, målt med udgangspunkt i de gennemførte APV’er haft 

et glimrende arbejdsklima. Dette vil vi som et minimum fastholde, men også meget gerne løfte. 

I forbindelse med APV 2015 lavede vi en undersøgelse med det GL-initierede projekt Professionel 

kapital. Formålet med undersøgelsen er at sikre, at Rødkilde Gymnasium gør vores elever endnu 

dygtigere end vi gør i forvejen, da det gælder, at skoler med en høj professionel kapital gør 

eleverne dygtigere end skoler med lav professionel kapital.  

Et vigtigt element af Professionel kapital er elementet, social kapital. Social kapital handler om 

tillid, samarbejde og retfærdighed. Ved at have fokus på dette element, og evner vi at løfte dette, 

løfter vi samlet den professionelle kapital. 

Initiativer: 

Relevante ansatte introduceres og efteruddannes i at bruge og fortolke begreber i relation til 

professionel kapital. 

 Arbejdsgruppe nedsættes under MIO, som skal arbejde med at fortolke rapporten og foreslå 

initiativer til opfølgning på rapporten og fastlægge en tidsplan for implementering af tiltag. 

 Initiativer til forbedring af skolens professionelle kapital italesættes, præsenteres for MIO og 

for personalet. 

 Projekterne til forbedring af professionel kapital i gangsættes. 

 Opgavefordeling og dialogen omkring opgavefordelingens ”retfærdighedsprincipper”, skal 

tydeliggøres. 

 Flere dialog-platforme (platforme for kommunikation), skal identificeres og etableres 

 Vi skal arbejde med kvalitetskriterier for undervisning og det skiftlige arbejde, og sikre, at vi 

har en fortløbende diskussion om hvad kvalitet er? Hvad er den gode lærer/den gode elev/den 

gode opgave. 

 



   
 
 

Effekter: 

Det er klart, at effekterne af en sådan proces, som er det lys Professionel kapital skal ses i, skal 

måles på den lange bane, og i sidste ende om tre år, når vi gennemfører undersøgelsen igen. Da 

skal vi kunne konstatere, at skolens professionelle kapital er forøget, og at vores elever klarer sig 

endnu bedre end de gør nu. På den kortere bane skal effekten være, at vi har igangsat projekter 

med fokus på tillid mellem medarbejdere og ledelse og tillid medarbejderne imellem. Vi skal også 

have fokus på samarbejde os alle imellem, ikke mindst i lyset af finanslovens udmeldte 

besparelser, men også på grund af Ministeriet for børn, undervisning og ligestillings fokus på 

kvalitet i undervisningen på trods af nedskæringer. Derudover skal vi endnu højere grad have 

fokus på opgavefordelingen, italesættelsen af retfærdigheden i denne og ikke mindst i den 

sammenhæng medarbejdernes oplevede retfærdighed. 

Opfølgning:: 

Alle ønsker om initiativer er imødekommet. Vi har ved flere lejligheder, overfor flere udvalg, 

overfor alle ansatte og i mange møder italesat begreber og fortolkninger af rapporten om 

professionel kapital. Vi har valgt at have fokus på social kapital, da det udgør en væsentlig andel af 

professionel kapital og har herunder udvalgt fire fokusområder fra rapporten: hvordan fordeles 

arbejdsopgaverne retfærdigt på Rødkilde Gymnasium, tydeligere, bedre kommunikation, 

kvalitetskriterier for undervisning og det skriftlige arbejde og ønsket om en bedre balance mellem 

arbejdsliv og privatliv. 

Arbejdsgruppen er nedsat og flere møder er afholdt og en plan for at arbejde med at forbedre 

skolen professionelle kapital er lavet. Vi diskuterer forskellige platforme for kommunikation, det 

arbejde er ikke færdigt, da det er svært at blive enige om form, hyppighed og indhold, men et nyt 

kontaktudvalg er nedsat, så kommunikationen ledelse, lærere og elever kan forbedres. Der er 

igangsat en undersøgelse omkring ønsket om bedre kommunikation og mere kommunikation.  Se i 

øvrigt afsnittet om fokus på kommunikation. 

Der er udpeget principper for skriftlige evalueringsformer på Rødkilde. Dels handler det om 

kvalitet, hvornår er nok nok, men også et udtryk for muligheden for at begrænse mængden af 

arbejde, hvilket referer til ønsket om et tydeligere skel mellem fritid og arbejde. 

Der hvor vi er kommet længst, er på området omkring den oplevede retfærdighed eller ønsket om 

fra ledelsen side at tydeliggøre hvordan opgaverne fordeles retfærdigt:   

Hvordan fordeles arbejdsopgaverne på Rødkilde Gymnasium  
 
Overordnede principper:  

1. Fordelingen af opgaver sker efter drøftelse mellem leder og medarbejder.  



   
 
 

2. Der skal være et hensigtsmæssigt forhold mellem tildelte opgaver og tid til rådighed.  
3. Leder og ansat skal i videst muligt omfang sikre en jævn arbejdsfordeling. 

Principper for tildeling af opgaver: 

1. Erfaring 

 De mere erfarne forventes, at kunne løse flere opgaver end de mindre erfarne. 
2. Fag og antal af fag 

 Fagene er forskellige og kræver ikke lige meget tid til forberedelse. Hvis man 
underviser i et enkelt fag forventes det, at man kan løse flere opgaver, da man skal 
holde sig ajour på færre fag. Fag med og uden skriftlighed vægter forskelligt. Nogle 
fag kræver mere forberedelse end andre, hvis de udtrækkes til eksamen.  

3. Fagniveauer 

 Fag på C-niveau kræver mindre forberedelse end fag på A-niveau. 
4. Parallellæsning 

 Det forventes at man i højere grad kan genbruge forløb og forberedelse for 
parallelle hold også i tilfælde af, at man gentager niveauer flere år i træk. 

5. Dygtighed 

 De dygtigste med de fleste kvalifikationstillæg forventes at bære en større byrde. 
6. Nyt fag eller længe siden man er udfordret i opgaven. 

 Der tages hensyn, hvis det er første gang man underviser på A-niveau eller det er 
længe siden man sidst har undervist i faget. 

7. Personlige forhold 

 Der tages individuelle personlige hensyn, familiære hensyn, sygdom, større 
efteruddannelsesforløb o. lign. 

Opgavefordelingen opgøres procentuelt i et google dokument, der løbende opdateres så 
medarbejderen og lederen hele tiden har overblik over tildelte opgaver. Der tildeles også en farve, 
der indikerer, hvor belastet man er. Uanset farve kan man tildeles flere opgaver. 

Årshjul for opgavetildeling 

 Optagelse af kommende elever - medio marts 

 Opgavefordelingssamtale efter offentliggørelse af google doc. ultimo maj 

 2. samtale, oktober 

 3. samtale, januar 

 4. samtale, marts 
 

Arbejdets tilrettelæggelse og udførelse  

1. Undervisningen og øvrige opgaver afvikles normalt på hverdage i tidsrummet fra 8.00 – 
17.00. Afviklingen af øvrige aftalte opgaver planlægges og aftales af underviseren selv og 



   
 
 

vil ikke kunne udløse tillæg af ekstra timer uanset hvornår opgaven løses. Der kan aftales 
hjemmearbejde og flextid.  

2. Tilrettelæggelsen af arbejdet drøftes mellem lærer og nærmeste leder  
3. Opgavevaretagelse uden for skolen – herunder kurser, studierejser og ekskursioner – 

fastlægges på baggrund af godkendte programmer, der angiver hvornår læreren er til 
rådighed og hvornår tiden bruges til private aktiviteter.  

4. Der stilles arbejdspladser til rådighed - enten fællesarbejdspladser eller delearbejdspladser 
– og i overensstemmelse med gældende arbejdsmiljøregler.  

Opgørelse af arbejdstiden:  

1. Læreren anvender tidsregistreringssystemet fra Lectio, som er stillet til rådighed af skolen, 
for at skabe gennemsigtighed i opgavevaretagelsen. Systemet skal anvendes i den løbende 
dialog mellem ansat og leder, med mindre andet er aftalt. 

2. Ledelsen stiller også et budgetsystem til rådighed, så medarbejderen kan danne sig et 
overblik over tidsforbruget. Dette kan også anvendes i den løbende dialog mellem ansat og 
leder. 

3. Medarbejderen skal altid gå i dialog med lederen, hvis læreren kan forudse, at den 
forventede arbejdstid vil afvige markant fra den forventede arbejdstid set i forhold til at 
hold den gennemsnitlige arbejdstid på 37/42 timer pr. uge på årsbasis  

4. Tidsregistreringen er en forudsætning for at kunne opgøre den samlede arbejdstid ved 
årets afslutning og derved danne grundlag for, at ledelsen vurderer om der skal anerkendes 
merarbejde  

5. Det er den enkelte ansattes ansvar at holde løbende styr på arbejdstiden. Såfremt læreren 
skønner, at opgaverne ikke kan løses inden for den aftalte tid, skal nærmeste leder så 
tidligt som muligt gøres opmærksom herpå, med henblik på at lederen kan tage stilling til, 
hvilke konsekvenser det har for opgaveløsningen.  

6. I forbindelse med kurser i udlandet kan der maksimalt registreres 7,4 timer pr dag i højst 3 
dage. Der er i øvrigt ikke fastsat faste normer, akkorder eller faktorer for tidsforbrug til 
forberedelse, mødedeltagelse, udvalgsarbejde, koordination, funktionsbestemte opgaver 
eller andet.  

7. Vi tidsregistrerer fra 1. maj til 30. april, så eksamensperioden ikke er en ubekendt faktor, 
når der skal tildeles hold i efteråret.  

 

 

 

 



   
 
 

Ekstrarammen – 50.000 kroner 

Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for 

institutionen 

Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå målsætninger om: 

 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 

 En målrettet indsats mod frafald 

 

Mål: Fastholdelse og målrettet indsats mod frafald  

Rødkilde Gymnasium skal fortsat evne at fastholde eleverne. Vi skal understøtte elever, hvor et 

andet tilbud er mere relevant, til at vælge om, og vi skal motivere elever med tilstrækkelige 

kompetencer til at gennemføre uddannelsen. Vi skal til stadighed arbejde på at fremme 

sundheden for den enkelte og for fællesskabet på skolen. 

Vi skal fastholde og understøtte Rødkildes formål om, at hver enkelt elev skal udnytte sine 

resurser bedst muligt, så resultatet for den enkelte er det højest tænkelige niveau. Sammenholdt 

med en stærk almendannelse og styrkelse af sociale kompetencer, skal vi motivere flest mulige af 

skolens elever til at gennemføre videregående uddannelser. 

Initiativer: 

Tilpasse skolens fastholdelsespolitik i samarbejde med medarbejderne i 

gennemførselsvejledningen   

 At indarbejde et sundhedsperspektiv i skolens fastholdelsesstrategi med fokus på såvel fysisk 

og psykisk velvære herunder initiativer til afhjælpning af stress 

 Beskrive og udbygge særlige støtteforanstaltninger for udsatte elever 

 Udvikle en stærk gennemførselsvejledning med klare prioriteringer 

 Revidere klassekoordinatorernes funktionsbeskrivelse med henblik på at optimere 

arbejdsopgaverne 

 Fastholde, evaluere og videreudvikle alle nuværende initiativer: screeninger, studiecafe, 

restudy, lektie online, talentprogrammer, psykologordning, mentorordninger o.a.  

Effekter: 

Med udgangspunkt i de tidligere års fastholdelsesprocenter skal en statistisk opgørelse gældende 



   
 
 

for 2016 vise en fortsat faldende tendens. Fra 2011 er frafaldet faldet fra 16 % til 12 %.  En 

statistisk opgørelse over fysisk og skriftligt fravær skal som et minimum vise en fastholdelse af 

niveauet i 2014/15. Desuden skal der foreligge en beskrivelse af diverse nævnte initiativer inden 

for fastholdelsespolitikken.  

Opfølgning: 

De sidste mange år har der været stor fokus på fastholdelse.  Især fordi folketinget formulerede et 

ønske om 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, men også fordi 

Rødkilde Gymnasium anså en høj gennemførselsprocent som tegn på en god og differentieret 

undervisning. Jo færre elever der forlader skolen uden eksamen jo flere ressourcer har skolen at 

bruge til undervisning og læring.  

Derfor formulerede skolen en fastholdelsespolitik som skulle være med til at målrette 

fastholdelsesindsatsen på skolen.  

Denne indsats spiller på mange strenge:  

 Overgang fra grundskole til gymnasium 

 Undervisningen 

 Håndtering af fravær 

 Faglige støtteforanstaltninger 

 Sociale støtteforanstaltninger 

 Skolemiljø 

 Værktøjer og ledelsesinformation 

Bestyrelsen ønskede i forbindelse med rektors resultatlønskontrakt at tage pulsen på indsatsen 

med henblik på at der blev justeret i indsatsen og eventuelt taget nye initiativer.  

Med hensyn til at løse denne opgave nedsatte rektor i foråret 2016 et fastholdelsesudvalg, med 

nedenstående kommissorium.  

Udvalget skulle senest ultimo september 2016 

 Analysere og stille forslag til eventuelle ændringer / opstramninger af skolens 

fastholdelsespolitik – herunder synliggøre udgifterne til fastholdelsespolitikken 

 Stille forslag til indarbejdelse af et sundhedsperspektiv i skolens fastholdelses strategi med 

fokus på såvel fysisk og psykisk velvære herunder særlige støtteforanstaltninger for udsatte 

elever 

 Analysere klassekoordinatorernes funktionsbeskrivelse og stille forslag til eventuelle 

ændringer, der kan optimere arbejdsopgaverne 



   
 
 

 Evaluere og videreudvikle alle nuværende initiativer: screeninger, studiecafe, restudy, 

lektie online, talentprogrammer, psykologordning, mentorordninger o.a. 

 Analysere gennemførselsvejledernes arbejdsopgaver og stille forslag til eventuelle 

ændringer  

 Analysere studievejledningen på Rødkilde og stille forslag til eventuelle ændringer 

 Analysere den supplerende undervisning på Rødkilde og stille forslag til eventuelle 

ændringer 

 

Der er blevet afholdt 6 møder i fastholdelsesudvalget i løbet af foråret.  Møderne har taget udgangspunkt i: 

1. Sundhedspolitik 

2. Klassekoordinatorrollen  

3. Gennemførelsesvejledning  

4. Studievejledningen  

5. Studiecafeen  

6. Læsevejledningen  

7. Eksamensangst, screeninger, studiecafe, restudy, lektie online, talentprogrammer, 

psykologordning, mentorordninger o.a. 

8. Fastholdelsespolitik 

Nedenfor gennemgås de enkelte områder og der peges på eventuelle nye tiltag eller ændringer.  

 

Sundhedspolitik 

Skolens sundhedspolitik er fastlagt af skolens bestyrelse og anses overvejende tilstrækkelig til at støtte op 

omkring elevernes sundhed og trivsel. Der er fokus på væsentlige områder som kantinens madtilbud, det 

mentale/psykologiske arbejdsklima, idrætstilbud i fritiden i form af holdsport og adgang til skolens 

fitnesslokale. Ydermere har Rødkilde gennem de seneste år givet eliteidrætsudøvere gode muligheder for 

at kombinere deres skolegang med deres idræt. Det sidste blandt andet ved udpegning af en ansvarlig 

lærer for området.   

I fastholdelsesøjemed har udvalgsarbejdet medført, at en række initiativer er blevet yderligere 

tydeliggjorte. Der er især kommet betydelig mere fokus på det psykiske bl.a. ved igangsættelsen af ”Mental 

Fitness” august 2016 og gennem oprettelse af lukkede hold med elever med særlige udfordringer. 

Desuden peger udvalgsarbejdet på behovet for et tættere samarbejde mellem gennemførselsvejledningen, 

lærere og især klassekoordinatorer. 

Sidst men ikke mindst er der på baggrund af indstilling fra udvalget oprette 2 nye mentorstillinger, således 

at der nu er 3 lærere, som kan støtte frafaldstruede elever i en kortere og længere periode. 

Mentorstillingen er blevet beskrevet, og der er givet tilbud om efteruddannelse til de to nye mentorer.  

Klassekoordinator 

Udvalget har gennemgået klassekoordinatorernes arbejdsopgaver, som drejer sig om klasserumskulturen 



   
 
 

og undervisningsmiljøet i klassen. Klassekoordinatoren medvirker også i introduktionsforløbet, afholder 

forældremøder, er forbindelsesled mellem lærerne og studievejledningen, informerer eleverne om skolens 

forskellige tilbud så som studiecafe og idrætstilbud. Desuden har klassekoordinatoren et stort ansvar for 

elevernes trivsel i klasserne og dermed også elevernes fravær.   

Disse arbejdsopgaver har udvalget fundet tilstrækkelige, men valgt på enkelte områder at foretage enkelte 

justeringer og opstramninger.  

Fremover fortsætter klassekoordinatoren med næsten uændrede arbejdsopgaver, men med en væsentlig 

tilføjelse, idet et afprøvet netværksforsøg ved navn ”Projekt-Netwerk” i fremtiden skal danne grundlag for 

sikring af trivsel i alle klasserne.  

Det blev også understreget, at klassekoordinatoren skal være en lærer med særlige kompetencer og 

interesser i håndtering af klasserumskultur og undervisningsmiljø, og at ledelsen i højere grad skal tage 

hensyn til dette ved udpegning.  

Ydermere understregede udvalget, at der skal være et tættere samarbejde mellem klassekoordinator og 

gennemførselsvejleder. Der er taget initiativer hertil ved ændring af kommunikationsveje digitalt og fysisk. 

Ved blandt andet at gennemførselsvejlederne skal deltage i klassemøderne.  

Der pegedes også på en tættere kontakt mellem klassekoordinator og studiecafeen. Dertil er der endnu 

ikke taget initiativer, men det er foreslået, at matematik skal planlægge en lektion til studiecafeen.  

 

Gennemførselsvejledning 

Gennemførselsvejledningen spiller en væsentlig rolle i fastholdelsesarbejdet. Vejledernes arbejdsopgaver 

er i tilstrækkelig grad beskrevet. Både hvad angår interne og eksterne opgaver.  

Udvalget lagde vægt på vejledernes synlighed i introforløbet og i den første tid eleverne er på skolen, hvor 

gennemførselsvejlederen tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesparathedsvurdering, som 

følger den enkelte elev fra folkeskolen og som kan give vejlederen viden om særlige udfordringer, som fx 

handicaps o.lign.  I løbet af året er studievejlederne med til klassemøderne, hvor de kort informerer 

lærerne omkring relevante elever og evt. tiltag i forhold til eleverne. De har desuden en del samtaler i 

forbindelse med valg af valgfag og studieretning.  

 Ca. hver 14. dag afholder studievejledningen møde med rektor omkring blandt andet fravær/karakterer 

med henblik på at kunne gribe ind hurtigst muligt over for frafaldstruede elever. 

Udvalget pegede på en opstramning af reglerne omkring fravær og forsømmelse. Dette er sket og 

præciseret i ABC, så der er konsensus. 

Udvalget pegede desuden på at man overvejede antal og indhold af forældremøderne med hensyn til deres 

relevans i forhold til fastholdelse og evalueringspraksis. Konklusionen er blevet, at der fremover kun vil 

blive afholdt et 1.g møde med rundvisning, præsentation af gennemførselsvejleder og klassekoordinator og 

en generel information i festsalen ved rektor og den øvrige ledelse.  



   
 
 

Som det er blevet understreget under ”klassekoordinatorer” er kommunikationen mellem vejlederne og 

især lærerne særdeles vigtig. Den skal blandt andet styrkes ved at studievejlederne informerer lærerne 

omkring kommende elever i 1.g. Især hvis der synes at være fagligt og pædagogisk udsatte klasser. Og ved 

at klassekoordinator for fremtiden oftere orienteres, når gennemførselsvejlederen har haft møde med en 

elev. 

Desuden er der behov for, at der fast frem over afholdes et møde mellem gennemførselsvejledningen og 

klassekoordinatorerne omkring fraværsstatus. Der skal udarbejdes en fast dagsorden til klassemøderne, 

hvor studievejledningen er på hver gang. Dagsordenen skal ligge i skolens ABC.  

Af nye tiltag indenfor gennemførelsesvejledningen er, at studievejlederne planlægger et kursus for de 

”stille elever” januar 2017. Eleverne skal ansøge om at komme på kurset og det er studievejledningen, der 

udvælger, hvilke elever, der skal deltage på kurset. Kurset varer 7 moduler. Der vil blive arbejdet med 

tanker og adfærd.  Udvalget diskuterede desuden et kursus for elever med stress 

Reglen omkring 50% fravær forventes afskaffet i løbet af skoleåret 2016/17.  

Der skal desuden strammes op omkring forsømmelser i 2. og 3.g, hvor der synes at mangle den nødvendige 

konsekvens ved fravær. I forbindelse hermed skal gennemførselsvejlederen på baggrund af elevernes 

fraværsmønster i henholdsvis 1. og 2. g gribe hurtigere ind med advarsler om nødvendigt.  

Studievejledning 

Gennemførselsvejlederen har en stor rolle i forbindelse med studievejledningen, idet de tager sig af 

brobygning og introkurser.  

Vigtigheden understreges af at der har været været 741 elever igennem brobygning og introkurser i 

skoleåret 2015/16 

Gennemførselsvejlederen møder brobygnings – og introeleverne om morgenen den første dag til velkomst 

og information. De har en studieinformations – lektion og alt sker i et tæt samarbejde med skolens ledelse 

og administration.  

Gennemførselsvejlederen deltager desuden i en række orienteringsarrangementer ud af huset. 

Her i huset vejleder de i både valgfagsorientering og i studieretningsvalg, hvor det er samlede orienteringer 

men også individuelle samtaler. Ved den store orienteringsaften for kommende elever deltager alle 3 

studievejledere ligesom de også deltager i JUMP messen.  Orienteringen ude af huset er bl.a. en 

uddannelsesdag på UCV, jobshadow (et praktikprogram for 3.g´erne) og et halvdagsmøde for lærere i 

grundskolerne.  

Studievejledning med hensyn til overgang til de videregående uddannelse varetages af ”Studievalg Syd”. 

Gennemførselsvejlederen forventes for fremtiden at skulle spille en større rolle med hensyn til denne 

vejledning, idet det er udvalget opfattelse at der er en meget tæt sammenhæng mellem hvor skolens 

elever forventes at studere efter gymnasietiden og skolens fremtidige optag, idet der forventes at være en 

langt større fokus på ”hvad det hele fører til”.  



   
 
 

Studiecafe 

Studiecafeen er kommet rigtig godt i gang på Rødkilde. Den er åben 2 gange i ugen og cafeen får besøg af 

20-30 elever hver gang. Enkelte gange af op til 80 elever. Der bliver lavet lektier og hjulpet i mange fag, 

men hovedsageligt i matematik. Der er udpeget en ansvarlig lærer, som er til stede hver gang sammen med 

en matematiklærer. Desuden er der to elevhjælpere med.  Andre faglærere er tilstede efter behov.  

Studiecafeen skal styrkes ved at inddrage endnu flere lærere og gerne elevrådet.  

Lederen af studiecafeen arbejder på, at der bliver rådgivet mere målrettet af lærerne med henblik på at 

sikre, at udsatte elever tager mod tilbuddet og studiehjælp.  

For at få synliggjort studiecafeen lidt mere vil den ansvarlige komme på besøg i alle 1.g klasser.  

Infotavlen i vandrehallen vil fremover blive målrettet studiecafeen.  

 

Nye tiltag 

Af nye tiltag der er kommet på Rødkilde Gymnasium er bl.a. Restudy, Lectier online, psykologordning 

(Bente Kambjerre har 15-20 elever om året), specialpædagog (Mette Hjørringgaard arbejder med andre 

udsatte elever fx autisme), mentorordning, læsescreening af alle 1.g´erne, SSP (samarbejde med politi) og 

supplerende undervisning til elever med sygdom/stress.  Desuden er der diverse talentprogrammer, hvor 

der er tilmeldt omkring 60-70 elever. I skoleåret var tilbuddet i følgende fag: Matematik, engelsk, 

oldtidskundskab, mediefag og samfundsfag.  

Fremover skal der fastsættes en ramme for, hvor mange gange psykologen Bente Kambjerre skal tale med 

eleverne. Lærerne orienteres omkring Mette Hjørringgaards funktion og arbejde, ligesom Mette skal 

deltage på de klassemøder, hvor hun har elever. Behovet for mentorer er stigende og der vil evt. blive brug 

for flere ansættelser.  Et nyt tiltag kunne evt. være, at man lavede et elevkorps.  Der afholdes kurser til 

elevkorps indenfor mentorordninger. Desuden skal ordningen med mentor kommunikeres bedre ud til 

lærerne.  

 

Læsevejledning 

Ordblinde elever får tilbud om hjælp og hjælpemidler i læsevejledningen. Læsevejlederen afholder desuden 

studiestøttetimer til de elever, der har behov for det. Alle 1.g´ere screenes i starten af skoleåret.  

Indsatsområdet indenfor læsevejledningen er at tilbyde et kursus på 15 lektioner til tosprogede/læsesvage 

elever, hvor de får ekstra hjælp til grammatik, læsekursus og skrivekursus. Forslaget er, at det ligger 

samtidig med studiecafe, dog kun en gang i ugen, så de stadig har mulighed for at bruge studiecafeen. 

I forbindelse med udvalgsarbejdet blev det foreslået at øge fokus mod læsesvage elever af anden etnisk 

baggrund. Denne indsats påbegyndes nar screeningerne af 1.g eleverne er gennemført. Forventelig primo 

september.  

 

Eksamensangst 

BA har stået for kurser i eksamensangst. Der har været hold for 1. og 2. g, hvor vægten har ligget på 

eksamensangst og desuden har der været hold for 3.g, hvor der er er blevet arbejdet med 

eksamenstræning. Fremover deltager KB sammen med BA på kurserne omkring eksamensangst. Der er 



   
 
 

forslag omkring udvikling af kurset. Kurset vil strække sig løbende over alle 3 år. Studievejledningens 

kompetencer vil være en fordel at få inddraget, ligesom deres indsats for stille drenge/piger vil blive 

inddraget i dette projekt.  

 

Mål: At arbejde målrettet med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid 

Rødkilde Gymnasium skal have de bedste værktøjer til synliggørelse af arbejdsopgaven både for 

den enkelte og skolen samlet set.  

Skolen skal fortsat have en tillidsfuld kommunikation mellem ledelse og lærere med fokus på 

balancen mellem effektiv opgavevaretagelse og fastholdelse af kvalitet, engagement og 

incitament.  

Det er fortsat målet, at nye tiltag og lærernes arbejdsopgaver prioriteres under hensyntagen til 

lærernes professionalisme og høje grad af selvledelse.  

Det er desuden fortsat en ambition fastholde en høj grad af kvalitet på Rødkilde, hvor elever og 

ansatte trives, at kvaliteten i uddannelsen bevares på trods af et udefra kommende krav om 

effektivisering 

Initiativer: 

Fortsat fokus på tidsregistreringen og den løbende dialog – herunder drøftelser minimum 3 gange 

om året 

 At inddrage konklusioner og henstillinger fra arbejdet med Professionel Kapital med henblik på 

at forbedre lærernes arbejdsglæde, tillid til prioriteringer og fordeling af opgaver 

 Sammen med medarbejderne udvikle administrative værktøjer og gode rutiner ved blandt 

andet synliggørelse af skolens ressourceanvendelse specielt inden for undervisningstid og 

udgifter til indsatsområder med henblik på at prioritere under et ressourcemæssigt pres  

 Indhente og inddrage medarbejdernes prioriteringsforslag til omlægninger og effektiviseringer 

af arbejdet 

 Styrkelse af den enkelte medarbejders organisationsforståelse og forståelse for hvorfor og 

hvordan man så effektivt og innovativt som muligt og i fællesskab arbejder for at højne 

kvaliteten inden for skolens indsatsområder – både i sin egen forberedelse, 

kompetenceudvikling og i samarbejdet med kolleger. Dette kan blandt andet ske i faggrupper 

og studieretninger. 

 Styrke organisering og understøttelse af fortsat videnudvikling og videndeling på Rødkilde ved 

blandt andet et fortsat tæt samarbejde mellem ledelse og ledere i fag og studieretninger.  

 Øge den gennemsnitlige andel af en lærers tid til undervisning i opgavefordelingsproceduren 



   
 
 

 At foretage en omlægning af ressourcerne, så der fortsat tages hensyn til nødvendighed og 

behov. F.eks. i forhold til holdstørrelser og særlige tiltag på hold og i klasser 

Effekter: 

Initiativerne bliver centrale punkter for ledelsens og lærernes arbejde og den løbende dialog. 

Understreges skal det dog at tilpasninger og forandringer skal ses og vurderes over en længere 

periode.  

Effekten skal dog for året vise sig ved følgende: 

Elev-lærerrationen skal være 2 % højere i skoleåret 2016/17 end i 2015/16.  

At skolens karaktergennemsnit og løfteevne fortsat er blandt de 30 bedste gymnasieskoler i landet 

At samme andel af skolens elever ved elevtilfredshedsundersøgelsen november 2016 som i 2015 

er helt enige eller delvist enige i at lærerne virker godt forberedte og at de er gode til at 

samarbejde om undervisningen.  

Opfølgning: 
Det vil altid være vigtigt på Rødkilde Gymnasium at anvende lærernes arbejdstid bedst muligt for 

at sikre så høj en kvalitet som muligt. Udfordringen hermed er vokset med de økonomiske 

tilpasninger den gymnasiale sektor er udsat for i disse år, som betyder at den gennemsnitlige tid til 

at forberede undervisningen formindskes.  

Den nødvendige effektivisering har betydet at elev-lærer-rationen (renset for sygdom og barsel) er 

steget fra 11,6 til 12,3, hvilket svarer til en stigning på 6%. Den andel af lærernes arbejdstid, der 

bruges til bekendtgørelsesfastsat undervisning er steget fra 21,6% til over 22%.  

Eleverne er særdeles godt tilfredse med undervisningens kvalitet. Ifølge årets 

elevtilfredshedsundersøgelse er der sket en mindre forøgelse af elevernes tilfredshed med 

lærernes forberedelse og med lærernes evne til at arbejde sammen, så der nu er 98% af eleverne, 

der helt enige eller delvist enige i at lærerne er godt forberedte. Det er for tidligt at måle 

ændringer i elevernes eksamensresultater set i forhold til landets øvrige skoler, men vi må 

konstatere, at eksamensresultatet i 2016 ligger på eller over niveauet fra de - med en enkelt 

undtagelse - 5 foregående år. Seneste opgørelse af løfteevnen viser at Rødkildes løfteevne er 

steget signifikant i historie, skriftlig matematik og skriftlig spansk, mens der ikke er fag med et 

signifikant fald. 

 

 



   
 
 

Dialog med lærerne om deres opgaveportefølje 

I forbindelse med arbejdet med professionel kapital - se afsnittet herom - har vi fastlagt rammerne 

for dialogen med medarbejderne om deres opgaveporteføljer. Vi mødtes med alle medarbejdere 

to gange i foråret med henblik på det kommende skoleårs opgaveportefølje. I august har vi har 

haft møder med de medarbejdere, der har brugt mere tid end forventet i eksamensperioden med 

henblik på justering af den samlede opgaveportefølje. 

Senere på året vil alle medarbejdere igen blive indkaldt til en statussamtale. Endelig mødes vi med 

enkelte lærere i løbet af året – enten hvis læreren eller lederen ønsker det. 

Vi har i samarbejde med lærerne forbedret de skemaer vi bruger til at meddele opgaveporteføljen 

til lærerne, så den samlede opgaveportefølje står tydeligt for den enkelte og så man tydeligere kan 

se hvilke ændringer der sker løbende og i hvilket omfang ledelsen vurderer, at der er plads til nye 

opgaver. Ligeledes er regneark til budgettering af tidsforbruget gennem hele normperioden 

evalueret og forbedret i samarbejde med lærerne, så de i højere grad er i stand til at planlægge 

hele årets arbejde uden at løbe ind i problemer med et for stort tidsforbrug samlet set. 

Forandring og effektivisering 

De nye tider kalder på større grad af samarbejde mellem lærerne. Vi har derfor revideret skolens 

kompetenceplan, så rammerne for samarbejdet er tydelige. Samarbejdet udfoldes under ledelse 

af studieretningslederne i de enkelte studieretninger, som har fået en tydeligere profil. 

I foråret nedsatte vi en arbejdsgruppe - forandringsgruppen - der skulle se på muligheder for 

forandring og effektivisering. Gruppen har arbejdet med og fået afprøvet basis- og fællesforløb, 

differentiering, parallellæsning, fælles faglige progressions- og studieplaner samt respons på 

elevernes skriftlige arbejde. Arbejdet har været lagt ud i de enkelte faggrupper og studieretninger, 

hvor ideerne er blevet videreudviklet og afprøvet. Dele af arbejdet var centrale på en pædagogisk 

dag afholdt i september.  

Dialog med medarbejderne om konsekvenserne af de økonomiske tilpasninger 

Dialogen med medarbejderne om de fremtidige arbejdsvilkår fylder i stort set alle fora - samtaler 

med enkelte lærere, i faggrupper, i pædagogisk forum, i medarbejderindflydelsesorganet og i 

særdeleshed i dialogen med tillidsrepræsentanterne. I foråret havde vi stort fokus på at 

afskedigelsen af to fastansatte skete på en sådan måde, at lærerne ikke oplevede afskedigelserne 

som hverken vilkårlige eller ubegrundede.  

Vi har afholdt (holder) et dialogmøde for alle medarbejdere i november, hvor målet var at skabe 

åbenhed om de mulige konsekvenser af tilpasningerne frem mod 2020. 

 



   
 
 

Resultatvurdering og evaluering 

 

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

målopfyldelsen. 

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

mål. På baggrund af rapporten og bestyrelsens dialog med lederen træffer den samlede bestyrelse 

beslutning om endelig udmøntning af resultatlønskontrakten. 

Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden, efter indstilling fra rektor, i 

hvilket omfang målene er nået eller vil kunne nås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling.  

Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden ved periodens udløb resultat-

kontraktens opfyldelsesgrad. 

 

Kontraktændringer 

 

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

grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage 

initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. 

 

 

Vejle, den 4. Februar 2016 

 

 

Keld Norup   Hans Erik Duschek-Hansen 

bestyrelsesformand  rektor 


