
 

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017 

Formål med kontrakten 

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

prioriteres særligt i rektors arbejde i 2017, idet kontrakten tjener følgende formål: 

1. Den skal fungere som styringsredskab for bestyrelsen. 

2. Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og 

gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. 

3. 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 2017 til 31. december 

2017. Kontrakten følger bemyndigelse og retningslinjer som er udstukket af Ministeriet for Børn 

og Unge den 27. juni 2013. 

 

Basisrammen – 70.000 kr. 

Grundforløbet / Resultatløn – 30 % 

Tilrettelæggelse af et grundforløb, der understøtter elevernes valg af studieretning på baggrund af 

en grundig viden om fag, arbejdsmetoder og studieretningernes perspektiver for videregående 

uddannelse. 

Mål: 

 At mindst 2/3 af eleverne i grundforløbet tilkendegiver at de er ”tilfredse” eller ”meget 

tilfredse”,  

o At eleverne har opnået en tilstrækkelig viden om fagene som indgår i 

studieretningerne 

o At grundforløbet har givet eleverne tilstrækkelig viden til at træffe valg om 

studieretning 

o At eleverne er blevet tilstrækkeligt introduceret til skolens studiemiljø, 

arbejdsmetoder og skolens studie- og ordensregler 

o At eleverne er blevet tilstrækkeligt informeret om sammenhængen mellem de enkelte 

studieretninger og muligheder for videregående uddannelse. 

 At mindst 2/3 % af lærerne tilkendegiver, at grundforløbet lever op til de opstillede 

intentioner 

o At lærerne er tilfredse med introduktionen til nye studieretninger som træder i kraft i 

november 2017 



 

Almendannelse og professionsdannelse / Resultatløn – 30 % 

Tilrettelæggelsen af STX-uddannelsen forudsætter et tydeligt almendannende og 

professionsdannende perspektiv i uddannelsen 

Mål: 

 At det almendannende perspektiv analyseres og inddrages i skolens arbejde inden for blandt 

andet følgende områder 

o Skolens organisation 

o Studie- og ordensregler 

o De frivillige aktiviteter 

o Elevdemokrati 

o Andet  

 At det professionsdannende perspektiv analyseres og inddrages i skolens arbejde inden for 

blandt andet følgende områder 

o Undervisningens tilrettelæggelse 

o Formativ og summativ evaluering (se senere) 

o Studieadfærd/studie- og ordensregler 

o Kompetenceplanen 

o Innovation og talentarbejde 

o Studievejledning 

o Andet  

At ovennævnte analysearbejde er gennemført og offentliggjort inden afslutningen af 

grundforløbet 2017 og at analysernes konklusioner er implementeret. Målene er nået ved at 

mindst 2/3 af eleverne tilkendegiver, at de ofte får tilbagemeldinger på præstationer og 

arbejdsindsats, samt at 2/3 af 1.g-eleverne tilkendegiver, at de er bevidste om egne 

muligheder i forhold til fremtidigt uddannelsesvalg. 

 

 

Trivsel, elevtilfredshed og studieintensitet / resultatløn – 10 % 

Studieintensitet opgjort som elevernes faglig udfordring og mening med undervisning og læring. 

Trivsel og elevtilfredshed vurderet på baggrund af den årlige ETU 

Mål:  

 Mindst 2/3 af eleverne på hvert klassetrin oplever faglige udfordringer 

 At årets ETU udtrykker samme grad af tilfredshed som gennemsnittet af de foregående tre 

år.  

 At lektiecafen og dens mange tilbud i højere grad bliver en integreret del af læringen på 

Rødkilde.   



 Talentarbejdet synliggøres og anvendes målrettet 

 Fokus på nye elevtyper og didaktik 

 Restudy o.lign inddrages målrettet 

 

Formativ og summativ evaluering / resultatløn – 30 % 

Elevernes faglige udbytte af undervisningen skal løbende evalueres, så elever og lærere informeres 

om elevernes faglige progression, og feedbackformerne skal udvikles så det sikres, at elevernes 

systematisk inddrages i evalueringen gennem arbejdet med mål for egen udvikling. I den 

forbindelse skal der arbejdes med at synliggøre bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterierne 

for eleverne for at tydeliggøre, hvad eleverne skal lære, og hvornår de har lært det..  

Mål: 

 At ledelsen sætter fokus på samspillet mellem karaktergivning og formativ evaluering på 

lærerforsamlingsmøderne, ved forsøg med hel- eller delvis karakterfritagelse i nogle fag, 

samt omfang og tidspunkter for karaktergivning og ved at øge den interne eller eksterne 

efteruddannelsen på området 

 At de enkelte faggrupper skal beskrive bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterierne 

for evaluering og karaktergivning i faget og sikre at grundlag og kriterier bliver synlige for 

eleverne, og at beskrivelserne deles med skolens ledelse og kolleger 

 At de enkelte faggrupper analyserer karaktergivningen i faget, for på den måde at lade 

erfaringer med karaktergivning og bedømmelse være grundlag for faglig sparring i 

faggrupperne.  

 At nye lærere i særlig grad instrueres med hensyn til god praksis ved evaluering i fagene.  

 At der fortsat skal være stor fokus på de karakterer, der opnås ved studentereksamen. 

Skolens relativt høje gennemsnit skal fastholdes ligesom skolens løfteevne fortsat skal ligge 

på niveau med de 25 % bedste ungdomsuddannelser i Danmark  

 At mindst 2/3 af eleverne i alle klasser er enige i, at de individuelt er blevet vejledt i, 

hvordan de kan forbedre deres indlæring. 

 

 

Ekstrarammen  

Lærernes arbejdstid / resultatløn – 35 % 

Bestyrelsen ønsker fortsat at der arbejdes med en bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid. Dette skal 

blandt ske gennem videndeling, kompetenceudvikling og innovation. Det skal også ske ved at 

ledelsen udstikker tydelige visioner for den faglige og pædagogiske udvikling og dermed skaber en 

fælles ramme for implementering og udvikling af nye initiativer, som både ledelse og lærere kan 

arbejde inden for.   



Mål: 

 At der arbejdes strategisk med skolens kompetenceudvikling med henblik på at styrke 

udbytte og anvendelse. Strategien skal præsenteres på bestyrelsesmødet i juni og 

implementeres fra det nye skoleårs begyndelse. Strategien evalueres første gang ultimo 2017 

og justeres umiddelbart om nødvendigt.  

 At lærerne inddrages i dette arbejde med henblik på styrke kvaliteten i udviklingen af 

lærernes kompetencer og sikre en høj grad af forbindelse mellem strategi og den enkelte 

lærers dagligdag. I den forbindelse nedsættes et udvalg som medvirker ved fastlæggelsen af 

strategien.  

 At ledelsen viser kompetenceudviklingen større interesse ved sikre at alle lærere har en 

individuel udviklingsplan, som der løbende følges op på 

 At der i nye og eksisterende fora skabes innovative initiativer med henblik på fælles 

forberedelse og undervisningsforløb  

 At ledelsen skaber grundlaget for en løbende dialog om forståelsen af undervisningsopgaven 

med henblik på at skabe det bedst mulige afsæt til fortsat udvikling.  

  

Økonomi og budgetter / resultatløn 35% 

Skolens budget 2017 skal overholdes og der skal i samarbejde med bestyrelsen udarbejdes et 

effektiviseringsprogram for de efterfølgende 2 år 

Mål: 

 Budget 2017 er samlet overholdt 

 At der til et bestyrelsesmøde er udarbejdet konkrete forslag, som kan danne udgangspunkt 

for bestyrelsens diskussion om reduktion af skolens omkostninger i 2018 og 2019 med 

henblik på at opnå en tilfredsstillende økonomisk balance. 

 At der på baggrund af bestyrelsens budgetbehandling udarbejdes et effektiviseringsprogram 

for overslagsårene til diskussion i skolens MIO og implementeres endeligt.  

 

Rekruttering og fastholdelse – 30% 

En væsentlig forudsætning for skolens fortsatte udvikling er en sund økonomi. Dennes 

forudsætning er blandt andet et tilstrækkeligt elevoptag og et lille frafald. 

Mål:  

 At skolen styrker sin faglige og pædagogiske profil med henblik på fortsat at kunne 

tiltrække mellem 270 – 300 elever årligt 

 At skolen identificerer nye områder og udvikler nye indsatser, som kan medvirke til at 

fastholde søgningen 

 At skolens gennemførselsvejledning styrkes med henblik på nye opgaver i forbindelse med 

rekruttering og fastholdelse  



 At skolens lave frafald fastholdes på niveau med gennemsnittet af de sidste tre år 

 Talentarbejdet synliggøres og anvendes målrettet 

 Fokus på nye elevtyper og didaktik 

 

 

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, Februar 2017 

 

 

Keld Norup   Hans Erik Duschek-Hansen 

Bestyrelsesformand  Rektor 

 


