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Aftale om resultatløn mellem bestyrelsen for Rødkilde Gymnasium og rektor 
Kristine Kortnum for skoleåret 2018-2019 

 

Baggrund og indledning: Denne aftale er baseret på Ministeriet for Børn og undervisningsministeriets bemyndigelse og 

retningslinjer for resultatlønskontrakt af 27. juni 2013. Aftalen gælder for 1. august 2018 til 31. juli 2019. Bestyrelsen afgør 

graden af målopfyldelse senest i september 2019. Der må forventes et vist skønsmæssigt element heri. I forbindelse med 

vurderingen støtter bestyrelsen sig til de nedenfor anførte aspekter. 

 

 

Basisrammen (70.000 kr.): Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. 

Ekstrarammen (50.000 kr.): I indsatsområderne for 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. 

Begge ovenstående indsatsområder skal indgå i kontrakter, hvori ekstrarammen benyttes.  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Basisramme – 70.000kr. 

Særligt for udmøntning af basisrammen gælder: Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, 

kortsigtede som langsigtede. 

 
 

Overskrift Mål og indikatorer for målopfyldelse 
 

Vægtning 

Punkt 1: Igangsættelse og afslutning 
af strategiproces 
 

Mål: At få inddraget alle personalegrupper samt elevrådet. 
Igangsættelse og vedtagelse af strategiproces i bestyrelse 
og ledelsesgruppe. Strategien skal bringes til drøftelse i 
MIO, elevudvalg og resten af lærergruppen. Strategien skal 
være færdiggjort primo 2019. 
 
Indikator 1: At strategien er blevet behandlet i MIO, på et 
PF-møde og i elevrådet. 
  
Mål: Sikre kendskab til strategien samt sikre at strategien 
er synlig for alle medarbejdere. 
 
Indikator 1: Strategien er offentliggjort på relevante steder. 
Eks. ABC´en, posters på lærerværelset og hjemmesiden og 
bringes i spil, hvor det skønnes meningsgivende. 

Basisramme: 20% 

Punkt 2: Synliggørelse af Rødkilde i 
lokalmiljøet 
 

Mål: Koordinerede tilbud til områdets folkeskoler. 
Indikator 1: Revideret pjecer vedr. tilbud skal udarbejdes 
og sikring af at alle folkeskoler i området har stiftet 
bekendtskab med tilbuddene. 
  

Basisramme: 20% 
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Mål: Koordinering og øget samarbejde med erhvervslivet i 
Vejle. Et mål som både er led i øget synliggørelse af 
Rødkilde, men også skal bidrage til at kunne opfylde 
reformens krav om karrierelæring.  
 
Indikator 1: Udnævnelse af erhvervslivskoordinator samt 
udarbejdelse af arbejdskommissorium. Selve 
koordinatorens arbejde tænkes igangsat i skoleåret 2019-
2020.  
 
Mål: Deltagelse i kommunale samarbejder. 
 
Indikator 1: Samarbejdet med Elite Vejle skal 
videreudvikles og samarbejdet vedr. Vejle Fjord skal 
videreudvikles.  
 

Punkt 3: Rekruttering af elever Mål: Rekruttering af elever. Der skal fastholdes en 
markedsandel, der ligger på niveau med elevoptaget i 
perioden fra 2016-2018 (16-17 = 282, 17-18 = 254, 18-19 = 
309). Gennemsnitsligt 281 elever pr. ny 1.g årgang. 
 
Indikator 1: At der i strategiplanen 2019-2022 bliver 
vedtaget et punkt angående fastholdelse af markedsandel i 
perioden. 
 
 

Basisramme 10% 

Punkt 4: Trivsel – medarbejdere. 
 

Mål: Der skal i perioden øget fokus på medarbejdertrivsel. 
 
Indikator 1: Der skal dokumenteres flere igangsatte 
initiativer, som har til hensigt at skabe en øget dialog 
mellem ledelse og medarbejdere vedr. arbejdsplan, 
prioritering og lign., som har betydning for den enkelte 
medarbejders trivsel. 

Basisramme: 25% 
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Indikator 2: Der afholdes i skoleåret en APV, MTU eller 
professionelkapital undersøgelse med resultater som kan 
konkluderes positive eller meget positive særligt ift. dialog 
og samarbejde mellem ledelsen og lærerne og samlet 
arbejdsglæde/psykisk arbejdsmiljø. Svarprocent min. 80% 
 
Indikator 3: Der skal i MIO drøftes stress og etableres en 
revideret stresspolitik på Rødkilde Gymnasium 
 
Indikator 4: Der etableres mindst to personalegoder 
 

Punkt 5: Udvalgsstruktur 
 

Mål: Skabe overensstemmelse mellem strategi og 
udvalgsstruktur således, at der bliver et bedre overblik over 
Rødkildes udvalg, muligheden for deltagelse heri samt at 
der skabes en bedre synergieffekt. 
 
Indikator 1: Der skal i foråret 2019 udarbejdes en ny 
udvalgsstruktur på Rødkilde Gymnasium. Arbejdet skal 
laves i samarbejde med koordinationsudvalget. 
 

Basisramme: 10% 

Punkt 6: Økonomi – det økonomiske 
beslutningsgrundlag 
 
 

Mål: Skabe et analytisk grundlag, der kan danne 
udgangspunkt for en fortsat bæredygtig økonomisk drift i 
årene 2019-2022. 
 
Indikator 1: Der fremstilles et flerårigt budget for perioden 
2019-2023 baseret på udvalgte budgetparametre ud fra 
forskellige scenarier 
Indikator 2: Der udarbejdes et prioriteringskatalog med to 
hovedelementer, henholdsvis aktiviteter, der tilskynder til en 
for økonomien positiv udvikling af ratioen 
medarbejderårsværk/ årselever og oversigt over mulige 
omkostningsreduktioner, der ikke er lønrelateret.  
Arbejdet er færdigt senest primo marts 2019. 

Basisramme: 15% 
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Ekstraramme - 50.000kr. 

Særligt for udmøntning af ekstrarammen gælder: Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, 

som fører til synlige ændringer for institutionen. 

 
 

Punkt 1: Mindske fravær og frafald 
 
 
 
 

 

Mål: Fokus på fastholdelse af elever. Der har i skoleåret 
2017-2018 været et frafald på 13,5 %. Tesen er, at sætter 
vi ind imod fravær og frafald, da vil dette også minimeres. 
  
Indikator 1: Der skal foretages en analyse af 
fraværsårsager og på baggrund heraf iværksættes 
initiativer, som har til hensigt, at minimere elevernes fravær. 
 
Indikator 2: Fraværet i foråret 2019 skal være mindre end 
gennemsnittet af fraværet i samme periode i årene 2016-
2018. 
 
Mål: Udvikling af et studiemiljø og socialt miljø med plads 
og rum til fælles og personlig udfoldelse: 
 
Indikator 1: Elevtrivselsundersøgelsen gennemføres med 
resultater som overordnet kan vurderes positive eller meget 
positive. Svarprocent min. 80% 
 
Indikator 2: Elevernes studiemiljø og sociale muligheder 
diskuteres i relevante udvalg, herunder bl.a. elevrådet og 
kontaktudvalget. 
 
 

Ekstraramme: 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punkt 2: Fortsat implementering af 
gymnasiereform - nye 
læringsaktiviteter 

Mål: Udvikling af 130-timers puljen, så den understøtter 
Rødkildes strategi om fremadskuende undervisning, som er 
en del af Rødkildes strategi.  

Ekstraramme: 40% 
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Dato:                                                                                                                                                                                      Dato: 

 

________________________________                                                                                                                         _______________________________ 

Bestyrelsesformand                                                                                                                                                            Rektor 

  
Indikator 1: Der skal laves en oversigt over puljetilbud på 
Rødkilde Gymnasium. Blandt tilbuddene skal der både 
være talent- samt understøttende tilbud og disse skal 
anvendes i praksis. 
  
Indikator 2: Puljetilbuddene skal laves i samarbejde med 
de forskellige faggrupper på Rødkilde Gymnasium. 
 
 


