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GYMNRSIUM

Rapport: Resultatlønskontrakt for rektor Allan Friis Clausen 2017-18

Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af
resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni 2013.
Formålet med kontrakten er at understøtte den lokale proces mellem bestyrelse og daglig ledelse med henblik på de overordnede mål og prioriteringer, der
skal have særlig opmærksomhed i det kommende års arbejde.

Paderup Gymnasiums bestyrelse har den 13. september 2017 truffet beslutning om at indgå resultatlønskontrakt med rektor Allan Friis Clausen inden 1.
oktober 2017. Endvidere har bestyrelsen bemyndiget rektor til at indgå resultatlønskontrakter med den øvrige ledelse efter samme model som rektors
kontrakt.

Kontraktperioden løber fra 1. august 2017 til 31. juli 2018. Rammen for skolens rektor er 70.000 kr. på basisrammen og 50.000 kr. på ekstrarammen.

Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på gymnasiets hjemmeside.

Ved kontraktens udløb drøfter Paderup Gymnasiums bestyrelse realiseringen af de angivne mål i kontrakten efter dialog med rektor. Bestyrelsen træffer derpå
uden rektors tilstedeværelse beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling på baggrund af målopfyldelsen. Graden af målopfyldelse svarer til
udbetalingsprocenten.

Ved fratrædelse i kontraktperioden vurderer bestyrelsen efter indstilling fra rektor, i hvilken udstrækning målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik
på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsen ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad.

Den økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent for denne resultatlønskontrakt indberettes til Styrelsen for Kvalitet og Undervisning på
elektronisk indberetningsskema senest 15. oktober 2018.

Sammenfattende opgørelse og forslag til udbetalingsprocent ses på sidste side i dokumentet.



Mål i basisramme

Vægt af
basisrammen Evalueringsmetode

Indsatsområde 1: Effektiv institutionsdrift
Regeringens seneste finanslovsudspil rummer yderligere besparelser på sb<, hvilket
taler for fortsat stor opmærksomhed på effektiv institutionsdrift. Desuden ønsker vi at
videreføre punktet om at bidrage til at løfte opgaver på kanten af arbejdsmarkedet.

30%

1.1 Overholdelse af budget

Indikator: Det justerede budget 2017 skal holdes.
Dette mål er opfyldt med 100%, hvis overskuddet
for 2017 bliver på 0,6 mio. kr. eller bedre. Bliver
overskuddet på mellem 0,4 og 0,6 mio. kr., er
opfyldelsen på 75%, og hvis overskuddet bliver på
mellem 0,2 og 0,4 mio. kr., er målet opfyldt med
50%. Er overskuddet på mellem O og 0,2 mio. kr,
er opfyldelsen på 25%. Bliver der tale om
underskud, er opfyldelsen på 0%.

50%

Ved regnskabsårets afslutning vil det fremgå af
årsrapporten, i hvor høj grad målet er nået. Dog
kan der være særlige omstændigheder vedr. det
opnåede og det budgetterede resultat, som taler
for, at der i forbindelse med beregning af
målopfyldelsen korrigeres for forhold, ledelsen
ikke har indflydelse på. Bestyrelsen beslutter, om
sådanne omstændigheder foreligger.

Opnået:
100%

Begrundelse: Resultatet blev et overskud på 2,9
mio. kr.

1.2 Effektivisering af
rengøringen

Indikator 1 (50%): Personale og elever på
Paderup Gymnasium skal blive bedre til at rydde
op efter sig i klasselokalerne, da dette er en
forudsætning for effektiviseringen. Dette mål er
opfyldt med 100%, hvis rengøringspersonalet
samlet set udtrykker større tilfredshed med
oprydningen, l modsat fald er målet opfyldt med
0%.

Indikator 2 (50%): Antallet af årsværk ansat til
rengøring er reduceret med mindst 0,6, når
skoleåret er omme. Hvis dette mål nås, er
målopfyldelsen 100%. Herfra falder
målopfyldelsen lineært til 0%.

20%

Ad 1: Ved årets begyndelse og slutning samt
midtvejs evaluerer rengøringspersonalet
elevernes og personalets oprydning.

Ad 2: Det vil kunne konstateres ved optælling, i
hvor høj grad målet er nået.

Opnået:
Indikator 1:

90%

Indikator 2:
100%

Begrundelse:
Ad 1: Rengøringspersonalet blev kun spurgt i
starten af og midt i skoleåret, l foråret blev der
ifm. en opsigelse vendt op og ned på
rengøringsområdet, hvorfor en undersøgelse i
slutningen af skoleåret ikke ville give mening, da
sammenligning efterfølgende var umulig. Fra den



indledende undersøgelse til den, der fandt sted
medio skoleåret, var udviklingen positiv, selv om
der ikke var tale om ret store forbedringer.

Ad 2: l starten af skoleåret 2017/18 varder
ansat 4,71 årsværk til rengøring. Ved udgangen
af skoleåret (og fortsat) var der ansat 4,11
årsværk. Reduktionen blev altså lige akkurat de
0,6 årsværk. Dette er dog ekskl. en besparelse
på 0,24 årsværk vedr. personalekøkkenet, som
også varetages af rengøringspersonale.

1.3 Produktivitet og
sparsommelighed

Indikator: Revisionen har ingen kritiske
bemærkninger hertil i protokollatet, l så fald anses
punktet for opfyldt med 100%. Ved mindre kritiske
bemærkninger vil målet være opfyldt mellem 50
og 99%. Ved alvorlige bemærkninger anses
indikatoren for opfyldt med 49% eller derunder.

15% Ved regnskabsårets afslutning vil det fremgå af
årsrapporten, i hvor høj grad målet er nået.

Opnået:
100%

Begrundelse: Revisionen havde ingen kritiske
bemærkninger.

15%

Det vil kunne konstateres, om der har fundet
mindst en EUD-ansættelse sted eller været
mindst etjobprøvningsforiøb med evaluering
heraf hos de relevante aktører.

1.4 Ansættelse af
arbejdskraft, der
imødekommer et
samfundsmæssigt behov

Indikator: Der ansættes en fleksjobber eller en
EUD-lærling, forventeligt i pedelfunktionen, på
skolen.

Opnået:
100%

Begrundelse: Vi har ansat en fleksjobber i
rengøringen, l pedelfunktionen har vi siden
sidste efterår haft en praktikant, hvilket vi nu på
andet år også har i kantinen.



Indsatsområde 2: Gymnasiereform
En ny gymnasiereform er trådt i kraft pr. 1. august 2017 - og dermed en række krav til
det nye grundforløb samt elevkompetencer som karrierelæring og digital dannelse,
som vi særligt vil arbejde med i dette skoleår.

25%

2.1 Intro til studieretninger i
grundforløbet

25%
Indikator 1 (50%): Der aftales en
skabelon/struktur samt iværksættes planlægning
af eksemplificerende undervisning/studieretnings-
introduktion til alle studieretninger i 1.g forud for
elevernes valg af studieretning.

Indikator 2 (50%): Studieretningsdagene afvikles
over to dage.

Ad 1: Det vil kunne konstateres ved optælling,
om indikator 1 er opfyldt.

Ad 2: Det vil kunne dokumenteres i
Lectio-skemaet, om indikator 2 er opfyldt.

Opnået:
Indikator 1:

100%

Indikator 2:
100%

Begrundelse:
Ad 1: Der er aftalt en skabelon/struktur samt
iværksat en planlægning og afvikling af
eksemplificerende undervisning/studieretnings-
introduktion for alle studieretninger i 1 .g forud for
elevernes valg af studieretning.

Ad 2: Studieretningsdagene blev afviklet tirsdag
den 19/9 og torsdag den 21/9 2017.

2.2 Evaluering af
grundforløbet

Indikator: Efter grundforløbets afslutning
evalueres både faglige og sociale initiativer.
Herunder iværksættes 1) en
undervisningsevaluering af fælles
undervisningsforløb i grundforløbet, 2)
studieretningsdage og vejledning i forbindelse
med studieretningsvalg og 3) introduktion med
tutorer og teamlærere, hyttetur, l.g-eventsamt
overgang til studieretningsklassen, herunder
introduktion med teamlærere samt ekskursion
med historie. Før julen 2017 foreligger sådanne
elev-og lærerevalueringer. Grundforløbet justeres
om nødvendigt på heraf, og senest 30. juni
foreligger en evt. revideret plan for grundforløbet
til skolestart i august 2018.

25%
Det vil kunne konstateres ved optælling, om
målet med evalueringerne afgrundforløbet er
nået.

Opnået:
100%

Begrundelse: Der er foretaget en evaluering af
både faglige og sociale initiativer i grundforløbet.
Evalueringen indeholdt spørgsmål, der rettede
sig mod 1) en undervisningsevaluering af fælles
undervisningsforløb i grundforløbet, 2)
studieretningsdage og vejledning i forbindelse
med studieretningsvalg og 3) introduktion med
tutorer og teamlærere, hyttetur, l.g-eventsamt
overgang til studieretningsklassen, herunder
introduktion med teamlærere samt ekskursion
med historie. Resultatetaf denne evaluering blev



fremlagt for bestyrelsen den 22/2 2018, jf. det 65.
bestyrelsesmøde. Efterfølgende er resultatet af
evalueringen kommunikeret videre til relevante
parter og har dannet grundlag for justeringen af
grundforløbet.

2.3 Karrierelæring

25% Det vil kunne konstateres ved optælling, om
indikatoren er opfyldt.

Indikator: Der planlægges og afvikles
kompetenceudvikling i karrierelæring for alle
lærere. Endvidere planlægges og afvikles arbejde
med udvikling af karrierelæring i udvalgte
faggrupper, evt. i samarbejde med eksterne
aktører. Der udarbejdes sluttelig en
kompetenceplan fra 1. til 3.g for karrierelæring på
PG med bred inddragelse af faggrupper.

Opnået:
90%

Begrundelse: Den 9/8 2017 afholdtes en
pædagogisk formiddag om karrierelæring for alle
lærere. Endvidere blev der i samarbejde med
Tradium hhx & hb< samt Studievalg Østjylland
planlagt arbejde med udvikling af kamerelæring i
studievejledningen samt engelsk og
samfundsfag. Selve afviklingen af dette projekt
samt kompetenceplanen blev dog udskudt til
2018/19, da det i mellemtiden lykkedes PG at få
godkendt et udviklingsprojekt om karrierelæring
til 2 mio. kr. af Region Midtjylland.

2.4 Digital dannelse i
forbindelse med
antimobbestrategi

25% Det vil kunne konstateres ved optælling, om
indikatorerne er opfyldt.

Indikator 1 (50%): Der foreligger en strategi og
handleplaner til bekæmpelse af mobning,
herunder digital mobning. Strategien er et resultat
af en inddragende proces.

Indikator 2 (50%): Der er blevet afholdt et
pædagogisk arrangement med henblik på at
skærpe opmærksomheden og vidensniveauet om
mobning, herunder digital mobning.

Opnået:
Indikator 1:

100%

Indikator 2:
100%

Begrundelse:
Ad 1: Strategien mod mobning, herunder digital
mobning, er blevet udarbejdet og har været
behandlet i gymnasiets Elevtrivsels- og
kvalitetsudvalg, Elevråd og Pædagogisk Råd.
Endelig er antimobbestrategien blevet behandlet
i bestyrelsen den 12/12 2017, jf. det 64.
bestyrelsesmøde. Strategien findes på skolens
hjemmeside under Elevtrivsel.

Ad 2: Der blev den 29/11 2017 afholdt en



fællestime om digital mobning med Emma Helten
som oplægsholder.

Indsatsområde 3: Studieparathed
En analyse af 2016-tal har vist udfordringer med hensyn til vores elevers løfteevne.
Der er derfor et behov for at undersøge nærmere, om der er tale om en tendens.

25%

3.1 Analyse af løfteevne
2015-17

55%

Indikator: Der foreligger en analyse af udviklingen
i løfteevne-karakterer på Paderup Gymnasium
2015-17, hvor denne sættes i forhold til
udviklingen på sammenlignelige gymnasier.
Indsatsområder identificeres, og analysen
præsenteres for bestyrelsen og lærerkollegiet. På
denne baggrund udvikles der evt. mindst et
initiativ med henblik på at skabe rammer for, at
elevernes præstationer på udvalgte områder kan
hæves; relevante aktører inddrages i
udviklingsprocessen.

Det vil kunne konstateres ved optælling, om
indikatoren er opfyldt.

Opnået:
100%

Begrundelse: Der er i foråret 2018 blevet
gennemført en løfteevneanalyse for perioden
2015-17. Analysen, der blev fremlagt for
bestyrelsen den 7/6 2018 på det 67. møde, viste,
at løfteevnen i hhv. skriftlig spansk og skriftlig
tysk er lavere end forventet. Resultatet af
løfteevneanalysen er blevet gennemgået
detaljeret for sprog 2-lærerne i forbindelse med
en gruppeudviklingssamtale og er efterfølgende
blevet fremlagt for hele lærerkollegiet. Som
resultat heraf er der udviklet to initiativer inden
for kollegial sparring i hhv. spansk og tysk.

3.2 Fokus på elevers
mundtlige kompetence

Indikator: Denne indikator anses for 100%
opfyldt, hvis S.g-årgangens mundtlige års- og
eksamenskarakterer i indeværende skoleår som
minimum ligger på samme niveau som det bedste
af de tre seneste årgange. Svarer resultatet højst
til gennemsnittet af de seneste tre årgange, er der
tale om 75% målopfyldelse. Svarer resultatet højst
til det laveste af de seneste tre årgange, er der
tale om 50% målopfyldelse. Herefter falder
målopfyldelsen lineært til 0%.

25%
Det konstateres med udgangspunkt i de tal i
Lectio, vi indberetter til Undervisningsministeriets
Datavarehus, om målet er opfyldt.

Begrundelse: S.g-årgangens mundtlige års- og
eksamenskarakterer ligger på samme niveau
som den bedste af de tre seneste årgange.

Opnået:
100%



Årgang

2015

2016

2017

middel-
værdi

Karaktergennemsnit (mdt.)
Ars-

karakter

6,9
7,1

7,4

7,1

Eksamens-
karakter

7,2

7,2

7,4

7,3

Karakter-
gns. mdt.

7,0
7,1

7,4

7,2

Årgang

2015

2016

2017

middel-
værdi

2018

Karaktergennemsnit (mdt.)
Års-

karakter

6,9

7,1
7,4

7,1

7,4

Eksamens-
karakter

7,2
7,2
7,4

7,3

7,4

Karakter-
gns. mdt.

7,0
7,1
7,4

7,2

7,4

3.3 Elever med fem eller flere
A-niveaufag

Indikator: Denne indikator anses for 100%
opfyldt, hvis procentdelen af elever, som afslutter
med fem A-niveaufag svarer til den af de seneste
tre årgange, hvor flest afslutter med fem
A-niveaufag. Svarer den højst til gennemsnittet af
de seneste tre årgange, er der tale om 75%
målopfyldelse. Svarer resultatet højst til den
laveste af de seneste tre årgange, er der tale om
50% målopfyldelse. Herefter falder målopfyldelsen
lineært til 0%.

10%

Der foretages med udgangspunkt i de tal i Lectio,
vi indberetter til Undervisningsministeriets
Datavarehus, en beregning af andelen af
studenterårgang, som har fem eller flere
A-niveau fag.

Begrundelse: Procentdelen af elever fra årgang
2018, som afslutter med fem A-niveaufag, svarer
til det højeste antal elever med fem A-niveaufag
gennem de sidste tre år

Opnået:
100%



Årgang

2015

2016

2017

middelværdi

Andel med fem A-niveaufag

25%

27%

22%

25%

Årgang

2015

2016

2017

middelværdi

2018

Andel med fem A-niveaufag

25%

27%

22%

25%

27%

Indikator: Denne indikator anses for 100%
opfyldt, hvis procentdelen af elever, som afslutter
med matematik på A-niveau, svarer til den af de
seneste tre årgange, hvor andelen af elever med
matematik på A-niveau er størst. Svarer den højst
til gennemsnittet af de seneste tre årgange, er der
tale om 75% målopfyldelse. Svarer resultatet højst
til den laveste af de seneste tre årgange, er der
tale om 50% målopfyldelse. Herefter falder
målopfyldelsen lineært til 0%.

10%

Der foretages med udgangspunkt i de tal i Lectio,
vi indberetter til Undervisningsministeriets
Datavarehus, en beregning af andelen af
andelen afstudenterårgangen, som har
matematik pé A-niveau fag.

Begrundelse: Andelen af elever, som afslutter
med matematik på A-niveau, er højere end
andelen de seneste tre år.

3.4 Elever med matematik på
A-niveau

Årgang

2015

2016

2017

middelværdi

Andel med matematik på
A-niveaufag

38%

38%

33%

36%

Årgang

Opnået:
100%

2015

2016

2017

middelværdi

2018

Andel med matematik på
A-niveaufag

38%

38%

33%

36%

40%



Indsatsområde 4: Professionelle læringsfællesskaber
Vi ønsker at fremme en skolekultur med stærke professionelle læringsfællesskaber,
hvor lærerne åbent, tillidsfuldt og på et datainformeret grundlag arbejder sammen om
at skabe gode betingelser for elevernes læring og trivsel. Ledelsens rolle er at
deltage aktivt i processen og skabe rammer for udviklingen af et sådant samarbejde i
faggrupperne.

20%

4.1 Kollegial sparring

60% Det vil kunne konstateres ved optælling, om
indikatorerne er opfyldt.

Indikatorer 1 (50%): Der planlægges og afvikles
kompetenceudvikling om kollegial spamng for hele
lærerkollegiet i skoleåret 2017-18.

Indikator 2 (50%): Der udarbejdes en plan for
kollegial sparring i faggrupper i skoleåret 2018-19,
hvoraf fremgår 1) en plan for lærernes
kompetenceudvikling (kurser), 2) deltagende
faggrupper, 3) tidsplan og 4) vidensdeling med det
øvrige lærerkollegium.

Opnået:
Indikator 1:

80%

Indikator 2:
25%

Begrundelse:
Ad 1: l forbindelse med MUS i foråret 2018 blev
alle lærere introduceret til begrebet "kollegial
sparring" og bedt om at identificere områder med
særlige udviklingsbehov. Disse
udviklingsområder er efterfølgende blevet
analyseret mhp. det videre udviklingsarbejde, og
som resultat heraf er der udviklet kollegiale
sparringsprojekter for tre faggrupper. Dog har vi
ikke nået at afvikle egentlig kompetenceudvikling
for hele lærerkollegiet.

Ad 2: Spansk, tysk og dansk er blevet udvalgt til
at indgå i et forløb om kollegial sparring, og
planlægningsarbejdet er igangsat. Forløbene
kommer til at strække sig over skoleåret
2018-19.

4.2 Gruppeudviklingssamtaler
(GRUS)

Indikator: Inden udgangen af skoleåret 2017-18
er der afholdt GRUS i mindst fire faggrupper med
henblik på at udvikle samarbejdet om faglige,
pædagogiske og didaktiske problemstillinger i
faggruppen.

40% Det vil kunne konstateres ved optælling, om
indikatoren er opfyldt.

Opnået:
100%

Begrundelse: Der er afviklet en
gruppeudviklingssamtale med bioteknologi den
7/6 2018 og med tysk, spansk, fransk og kinesisk



den 11/6 2018 mhp. at udvikle samarbejdet om
faglige, pædagogiske og didaktiske
problemstillinger i faggruppen.

Mål i ekstraramme

Vægt af
ekstrarammen Evalueringsmetode

Indsatsområde 5: Lærernes arbejdstid (obligatorisk)
l en tid, hvor der er gennemført besparelser på sb< og der er udsigt til yderligere
besparelser, anser ledelsen på PG det for nødvendigt, at lærerne skal tilbringe mere
af deres arbejdstid sammen med elever til direkte læringsformål, jf. UVM's vejledning.
Samtidig er det særdeles vigtigt at følge lærernes trivsel og arbejdstid tættere end
tidligere.

50%

5.1 Prioritering af arbejdstid

Indikator: l skoleåret 2017/18 skal lærernes
arbejdstid planlægges og prioriteres således, at
denne andel er på niveau med skoleåret 2016/17.
Indikatoren anses for 100% opfyldt, hvis tallet for
lærernes arbejdstid anvendt sammen med elever
til direkte læringsformål er på niveau med
skoleåret 2016/17. Ligger tallet på 23,4%, anses
indikatoren for opfyldt med 50%. Ligger tallet
under 23,4%, anses den for opfyldt med 0%.

50%

Udregningsmetoden fra ministeriets vejledning
Klargøring af data til indberetning om
arbejdstidens anvendelse på det gymnasiale
område benyttes til at måle lærernes arbejdstid i
direkte læringsmål.

Begrundelse: l 2017/18 er lærernes arbejdstid
anvendt sammen med elever til direkte
læringsformål højere end i skoleåret 2016/17.

Skoleår

2014/15

2015/16

2016/17

Arbejdstid sammen med
elever i direkte læringsformål

22,6%
23,4%
24,5%

Opnået:
100%

Skoleår

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Arbejdstid sammen med
elever i direkte læringsformål

22,6%
23,4%

24,5%
25,2%



5.2 Planlægning af arbejdstid

Indikator 1 (30%): Inden udgangen af september
2017 tilbydes alle lærere en MAPS 1
(MedarbejderArbejdstidsPlanlægningsSamtale).

Indikator 2 (35%): l løbet af november og starten
af december afholdes en MAPS 2 med alle
lærere.

Indikator 3 (35%): l løbet af marts afholdes MUS
(MedarbejderUdviklingsSamtale) med alle lærere.

50%

Opnået:
Indikator 1:

100%

Indikator 2:
77%

Indikator 3:
94%

Det vil kunne konstateres ved optælling, om
indikatorerne er opfyldt.

Begrundelse:
Ad 1: Den 21/8 2017 sendte AC en samlet
invitation til MAPS1 ud til alle skolens lærere.

Ad 2: 77% af MAPS 2 blev afholdt i december
og 23% i begyndelsen af januar.

Ad 3: 94% af MUS blev afholdt i marts og 6% i
begyndelsen af april.

Indsatsområde 6: Fravær og frafald (obligatorisk)
Ledelsen sikrer, at organisationens fokus på fastholdelse bevares, bl.a. ved løbende
opfølgning på fravær og frafald. Et særligt fokus rettes mod elevfraværet i 1.g, da en
sådan indsats antages at kunne mindske både fravær og frafald senere i
gymnasieforløbet.

50%

6.1 Fravær i 1.g

Indikator: Såfremt årets resultat som minimum
ligger på samme niveau som det bedste af de tre
seneste årgange, anses indikatoren for opfyldt
med 100%. Svarer resultatet højst til
gennemsnittet af de seneste tre årgange, er der
tale om 75% målopfyldelse. Svarer resultatet højst
til det højeste af de seneste tre årgange, er der
tale om 50% målopfyldelse. Herefter falder
målopfyldelsen lineært til 0%.

50%

Der foretages en beregning af l.g'ernes fravær
på skoleårets sidste undervisningsdag, som
sammenlignes med en tilsvarende
fraværsberegning for de tre seneste skoleårs
l.g'ere.

Opnået:
50%

Begrundelse: Da fraværet i 1 .g er under det
højeste fravær fra de sidste tre år og over
gennemsnittet fra de sidste tre år, er der tale om
50% målopfyldelse.



Skoleår

2014-15
2015-16

2016-17

middelværdi

Fravær i 1.g
7,0%
7,4%
6,2%
6,9%

Skoleår

2014-15
2015-16

2016-17

middelværdi

2017-18

Fravær i 1.g
7,0%
7,4%

6,2%
6,9%
7,2%

6.2 Frafald i 1.-3.g

Indikator: Vi beregner elevernes frafald på alle tre
årgange og sammenligner dette tal med tidligere
skoleår. Hovedformålet er, at den enkelte elev så
vidt muligt skal gennemføre stx-uddannelsen på
Paderup Gymnasium. Indikatoren anses for
opfyldt med 100%, hvis årets resultat som
minimum ligger på samme niveau som det bedste
af de tre seneste årgange. Svarer resultatet højst
til gennemsnittet af de seneste tre årgange, er der
tale om 75% målopfyldelse. Svarer resultatet højst
til 8%, er der tale om 50% målopfyldelse. Herefter
falder målopfyldelsen lineært til 0%.

50%

Der foretages en optælling af eleverne på første
skoledag i skoleåret 2017/18. Derefter følges alle
elever gennem skoleåret, idet udvekslingselever
og vores gymnasieklasse for unge med autisme
dog udelades. Årets resultat forstås som
bruttofrafaldet.

Begrundelse: Da elevernes frafald på alle tre
årgange er over 8%, er målopfyldelsen på
49,6%.

Skoleår

2014-15

2015-16

2016-17

middelværdi

Frafald

6,2%
7,6%
9,3%
7,7%

Opnået:
50%

Skoleår

2014-15

2015-16

2016-17

middelværdi

2017-18

Frafald

6,2%
7,6%
9,3%
7,7%
8,8%



Nr Vægt Gennemført Nr Vægt Gennemført Resultat

B1 30% 29,7% E5 50% 47,5%

B2 25% 24,4% E6 50% 25,0%

B3 25% 25,0%

B4 20% 14,3%

SUM 100% 93,4% SUM 100% 72,5% 84,7%

Randers, den ^ 2018

/A
Karsten Pedersen
Bestyrelsesformand

Allan Friis
Rektor


