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Grundlag og rammer 
Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelserne ved 
selvejende institutioner til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. 
Formålet med kontrakten på Paderup Gymnasium er at understøtte den lokale proces mel-
lem bestyrelse og den daglige ledelse med henblik på de overordnede mål og prioriteringer, 
der skal have særlig opmærksomhed i det kommende års arbejde. 
 
Paderup Gymnasiums bestyrelse har den 14. september 2016 truffet beslutning om at indgå 
resultatlønskontrakt med rektor Allan Friis Clausen inden 1. oktober 2016. Endvidere har 
bestyrelsen bemyndiget rektor til at indgå resultatlønskontrakter med den øvrige ledelse 
efter samme model som rektors kontrakt. 
 
Kontraktperioden løber fra 1. august 2016 til 31. juli 2017. Den maksimale udbetaling udgør 
– med en basisramme på 70.000 kr. og en ekstraramme på 50.000 kr. – i alt 120.000 kr. 
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Efter dialog og aftale med rektor har bestyrelsen sluttelig bestemt, at følgende indsatsom-
råder falder inden for henholdsvis basis- og ekstrarammen: 
 
 
Basisramme 
B1. Effektiv institutionsdrift 
B2. Ledelsesfeedback 
B3. Elevers sundhed og trivsel 
B4. Studieparathed 
 
Ekstraramme 
E1. Planlægning og prioritering af lærernes arbejdstid 
E2. Målrettet indsats mod frafald 

Vægtning 
Kontraktens enkelte områder vægtes således: 
 
Basisramme 
B1. Effektiv institutionsdrift vægter 30% 
B2. Ledelsesfeedback vægter 20% 
B3. Elevers sundhed og trivsel vægter 20% 
B4. Studieparathed vægter 30% 
 
Ekstraramme 
E1. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid vægter 50 % 
E2. Målrettet indsats mod frafald vægter 50 % 

Indsatsområder inden for basisrammen 
B1. Effektiv institutionsdrift 
Efter fremlæggelsen af Finansloven for 2016 står det klart, at der i undervisningssektoren 
og især på de almene gymnasier skal spares mange penge. Og disse besparelser rammer 
i høj grad også Paderup Gymnasium, der på trods af en god økonomi er tvunget til at effek-
tivisere, hvis vi også fremadrettet skal bevare en bæredygtig og handlekraftig økonomi. Det 
er nemlig vigtigt, at der er økonomisk råderum til at gennemføre moderniseringer, renove-
ringer og investeringer, som sikrer, at Paderup Gymnasium er up-to-date, når det kommer 
til lokaler og undervisningsudstyr, og at vi derudover er i stand til at holde skolens bygninger 
og udeområder både funktionelle og indbydende. At sikre et fysisk arbejds- og undervis-
ningsmiljø i topklasse hører også med til ”effektiv institutionsdrift”. 
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Skolens indgangsparti er domineret af nogle egetræer. Disse træers rødder ødelægger 
uheldigvis belægningen foroven og kloakken forneden. Især det ene træ er meget stort i 
forhold til afstanden til bygningerne og dermed også de nærmeste tagflader, som skal ren-
ses meget oftere end andre steder på skolen.  
 
Samtidig svigter skolens udendørs belysning, da der ifølge elektrikeren finder afledning sted 
et eller flere steder under jorden, hvor de gamle installationer ligger direkte i jorden. Den 
ordentlige måde at gøre det på er at lægge rør under jorden, hvorved det vil være muligt at 
skifte udtjente/defekte kabler. De lamper, som står langs vores vej, fortove og ved indgangs-
partiet er i sig selv en del af udfordringen med den udendørs belysning. Disse lamper er 
udtjente, umoderne og ineffektive. 
 
Hvis man alligevel er ved at fjerne træerne, renovere belægningen, udskifte lamperne og 
nedgrave nye installationer, er det også tid til at genoverveje skolens indgangsparti. Skolen 
bliver i højere og højere grad lys og imødekommende indenfor, mens indgangspartiet er 
mørkt og lukker sig lidt om sig selv med denne ”kasket”, som gør indgangen til en smal 
sprække. Vi ønsker at give en arkitekt opgaven at gentænke vores indgangsparti, så det 
kommer til at afspejle den åbne og moderne skole, vi gerne vil vise omverdenen at vi er. 
 
I årsrapporten findes et tal for, hvor stor en del af vores arbejdsstyrke der er ansat på sociale 
vilkår. Formelt er gymnasiet forpligtet på en målsætning om at have 3,5% af arbejdsstyrken 
ansat på sådanne sociale vilkår. Tallet har aldrig været oppe på 3,5%, men de seneste år 
er tallet faldet år for år i takt med, at fleksjobbere er gået på pension og andre ikke længere 
er syge nok til at være omfattet af de relevante ordninger. I både 2013 og 2014 lå tallet på 
2,4%, men i 2015 faldt tallet til 1,1%. Paderup Gymnasium vil gerne være med til at løfte sin 
del af ansvaret for, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet får de muligheder og den 
hjælp til at finde deres plads på arbejdsmarkedet, som de har brug for. Derfor vil ledelsen 
arbejde på at tage folk ind i jobprøvningsforløb i samarbejde med Randers Kommune og 
relevante medarbejdergrupper. Ved et møde før sommerferien blev vi af en medarbejder i 
Randers Kommune gjort opmærksom på, at især arbejde med vedligeholdelse af udendørs 
områder er efterspurgte i forbindelse med arbejdsprøvning. I takt med at vi får flere og flere 
elever, og at pedellerne, som står for den udendørs vedligeholdelse, bliver mere og mere 
hængt op på andre opgaver, kunne vi nyde godt af at få en ekstra hånd til at holde udendørs 
arealer fri for blade mv., samtidig med at vi bidrager til fællesskabet. En opgave, der ellers 
ikke ville blive taget hånd om i samme omfang, da alternativet ikke er at ansætte flere års-
værk på skolen. 
 
Indikatorer 

1. Det justerede budget 2016 skal holdes (50% af Effektiv institutionsdrift). 
2. Inden udgangen af skoleåret 2016/17 foreligger et færdigt og bestyrelsesforelagt skit-

seforslag og budget for et nyt indgangsparti til udførelse i sommerferien 2017 (20% 
af Effektiv institutionsdrift). 
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3. Revisionen, der i forbindelse med forvaltningsrevisionen tager stilling til ”produktivitet” 
og ”sparsommelighed”, har ingen kritiske bemærkninger hertil i protokollatet (15% af 
Effektiv institutionsdrift). 

4. Paderup Gymnasium har i løbet af skoleåret 2016/17 fået afprøvet, om det fungerer 
for os og de øvrige involverede aktører at have folk i jobprøvningsforløb i pedelfunk-
tionen her på Paderup Gymnasium (15% af Effektiv institutionsdrift). 

 
Evalueringsmetoder 
Ad indikator 1: Budgettet anses for holdt, hvis resultatet er bedre end -15% af det senest 
vedtagne budget 2016. For hvert procentpoint resultatet er under budgettet, falder opfyldel-
sen tilsvarende. Det vil sige, at hvis resultatet er mere end 15% under det budgetterede, 
tæller de første 15% også med i reduktionen af målopfyldelsen. Er resultatet fx 20% under 
budgettet, vil opfyldelsen være 80%. 
 
I lighed med tidligere år kan der være særlige omstændigheder omkring forholdet mellem 
det opnåede og det budgetterede resultat, som taler for, at der i forbindelse med beregning 
af målopfyldelsen korrigeres for forhold, som ledelsen ikke har indflydelse på. Det vil til en-
hver tid være bestyrelsen, der beslutter, om sådanne særlige omstændigheder foreligger. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 1 
2016 var et godt år for Paderup Gymnasium som ”effektiv institution”. Det er der flere gode 
forklaringer på, end der vil fremgå nedenfor, hvor det naturligvis kun er de relevante områ-
der, som bliver behandlet. 
 
Alt andet lige var resultatet for 2016 noget bedre end budgetteret med. ”Alt andet” var imid-
lertid ikke lige, da det i løbet af året blev besluttet at indfri den renteswap, som skolen har 
haft siden overtagelsen af bygningerne i 2010. På mødet den 8. november 2016 besluttede 
bestyrelsen, at det kurstab, som blev en konsekvens af indfrielsen, ikke skal medregnes i 
forbindelse med beregning af målopfyldelse for resultatlønskontrakten for skoleåret 2016-
17.  
 
Trækker man kurstabet ud af regnestykket, blev overskuddet for 2016 på DKK 3,86 mio. 
Det justerede budget 2016 forudså et overskud på DKK 3,00 mio. Målopfyldelsen for indi-
kator 1 under B1 er derfor 100%. 
 
Ad indikator 2: Hvis vi ved udgangen af skoleåret 2016/17 har et bestyrelsesforelagt skitse-
forslag til og budget for et nyt indgangsparti klart, er delmålet opfyldt med 100%. I modsat 
fald vurderer bestyrelsen opfyldelsesgraden. 

	

⦿ Målopfyldelse: Indikator 2 
På bestyrelsesmødet torsdag den 23. marts 2017 fik vi på bestyrelsesmødet besøg af arki-
tekt John Wessmann, som præsenterede et skitseforslag og et budget (overslag) for en 
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modernisering/renovering af hovedindgangen omfattende både en anlægsdel og en byg-
ningsdel. Målopfyldelsen for indikator 2 under B1 er således 100%. 
 
Ad indikator 3: Produktivitet er et udtryk for, hvor stor en produktion der opnås i forhold til 
anvendte ressourcer. Revisionen vurderer produktivitet ved bl.a. at sammenligne Paderup 
Gymnasiums nøgletal med nøgletal fra andre gymnasier i det gamle Aarhus Amt. Sparsom-
melighed er et udtryk for, om man får mest muligt ud af de tildelte midler. Erfaringsmæssigt 
vurderer revisionen sparsommelighed ved bl.a. at undersøge, om der i forbindelse med ind-
køb eller investeringer af en vis størrelse er indhentet tilbud fra flere leverandører. Såfremt 
revisionen ikke har nogen kritiske bemærkninger vedrørende ”produktivitet” og ”sparsom-
melighed” i revisionsprotokollat 2016, anses punktet for opfyldt med 100%. Hvis revisionen 
har mindre kritiske bemærkninger, vil målet være opfyldt mellem 50 og 99%. Hvis revisionen 
har alvorlige bemærkninger, anses målet for opfyldt med 49% eller derunder. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 3 
Revisionen havde ingen kritiske bemærkninger vedr. produktivitet og sparsommelighed, 
hvorfor målopfyldelsen for indikator 3 under B1 er på 100%. 
 
Ad indikator 4: Det vil kunne konstateres, om der har været mindst et jobprøvningsforløb 
med efterfølgende evaluering heraf hos de relevante aktører på gymnasiet. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 4 
Ser man isoleret på formuleringen af indikator 4, vil man nå frem til en målopfyldelse på 0%, 
idet det ikke er lykkedes at gennemføre mindst et jobprøvningsforløb i pedelfunktionen på 
gymnasiet. Af den samlede motivation for effektiv institutionsdrift fremgår imidlertid, at vores 
intention med indikator 4 ikke var helt så snæver, som ordlyden af indikatoren endte med at 
blive. Der står bl.a. i sagsfremstillingen, at ”Paderup Gymnasium gerne [vil] være med til at 
løfte sin del af ansvaret for, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet får de muligheder 
og den hjælp til at finde deres plads på arbejdsmarkedet, som de har brug for. Derfor vil 
ledelsen arbejde på at tage folk ind i jobprøvningsforløb i samarbejde med Randers Kom-
mune og relevante medarbejdergrupper”. 
 
Den nævnte motiverende formulering er således bred og kan omfatte forløb overalt i orga-
nisationen, og sådanne forløb kan medgå i det nøgletal vedr. sociale klausuler, der også 
henvises til i teksten. I gymnasiets kantine har vi haft – og har stadig som følge af en for-
længelse og en udvidelse af forløbet – et meget tilfredsstillende jobprøvningsforløb. Når vi i 
indikator 4 valgte at skrive pedelfunktionen, var det, fordi vi af en sagsbehandler fra kom-
munen fik at vide, at der netop på det ejendomsservicetekniske område var behov for job-
prøvningsforløb mv. Siden efteråret 2016 har Thomas haft flere møder og hyppig mailkor-
respondance med kommunen med henblik på at få et jobprøvningsforløb i pedelfunktionen 
i stand. Kommunen har efterfølgende givet udtryk for, at tingene ikke er forløbet helt, som 
vi kunne have forventet. 
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Vi anderkender naturligvis, at vi ikke har levet op til kravene for at opfylde indikator 4 under 
B1 i henhold til ordlyden. At sætte målopfyldelsen til 0% ville dog efter vores opfattelse ikke 
være retvisende, da vi har opfyldt hensigten med punktet. Vi skønner derfor en mindre 
målopfyldelse på 25%. 
 
⦿ Indsatsområdet Effektiv institutionsdrift er samlet opfyldt med 88,8%, hvilket 
udgør 26,6% af basisrammen ⦿ 

 
B2. Ledelsesfeedback 
B2.1. Forsøg med ledelsesfeedback til lærerne (50% af Ledelsesfeedback) 
I skoleåret 2016/17 deltager vi et forsøg om klasserumsledelse og elevernes oplevelse af 
undervisningen og lærer/elev-relationen. Forsøget foregår i regi af Ministeriet for Børn, Un-
dervisning og Ligestilling under ledelse af lektor Dorte Ågård og LSP på Aalborg Universitet. 
Forsøgets kerne er at afdække, hvordan QTI-redskabet kan bruges i arbejdet med klas-
serne. QTI står for Questionnaire on Teacher Interaction. Dorte Ågård og LSP er pt. ved at 
udvikle dette redskab til en dansk kontekst, men kort fortalt er det et redskab, som afdækker, 
hvordan eleverne opfatter en lærer på to akser. En akse handler om nærhed/kontakt, en 
anden om styring. Samtidig arbejder man typisk med, hvad elevernes ideal-lærer er i mo-
dellen, samt hvordan lærerens selvopfattelse og lærerideal er. Internationalt er der solid 
evidens for, at QTI er et nyttigt redskab dels som datagrundlag i forbindelse med ledelses-
feedback og -sparring, dels i arbejdet med at kapacitetsopbygge lærernes evner for klasse-
rumsledelse. 
 
Indikatorer (vægtes lige) 

1. I skoleåret 2016/17 arbejder fem lærere og to ledere med at afprøve QTI. Forsøget 
evalueres. 

2. På baggrund af evalueringen tager ledelsen stilling til, om et systematisk arbejde med 
QTI vil kunne give os et datagrundlag, som vil være brugbart i samtaler mellem leder 
og lærer om klassers læring og trivsel. I forlængelse heraf formuleres eventuelt en 
strategi for anvendelse af QTI på Paderup Gymnasium. 

 
Evalueringsmetoder 
Det vil kunne konstateres ved optælling, om indikatorerne er opfyldt. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 1 
Efter en opstartskonference i foråret 2016 for de deltagende ledere blev QTI-projektet afvik-
let i to runder i efteråret, hvor der i hver runde deltog seks lærere, 12 klasser og to ledere. I 
alt medvirkede således 12 lærere, 24 klasser og to ledere. Efterfølgende er projektet blevet 
evalueret af de deltagende lærere og ledelsen. Evalueringen er sendt som en slutrapport til 
Undervisningsministeriet. Målopfyldelsen for indikator 1 under B2.1 er derfor 100%. 
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⦿ Målopfyldelse: Indikator 2 
I løbet af projektperioden blev lærerne langt hen ad vejen bekræftet i, at de, hvad deres 
klasserumsledelse angår, virker på klassen, som de ønsker og forestiller sig. I tre tilfælde 
tog lærerne dog en refleksion om deres klasserumsledelse med sig til videre overvejelse og 
opfølgning, og efterfølgende lykkedes det at forbedre lærerens relation til klassen. 
 
Ledelsens vurdering er på denne baggrund, at QTI-målinger og feedbacksamtaler i den for-
bindelse vil være oplagt at anvende som redskab i situationer, hvor ledelsen gerne vil have 
en dybere forståelse af en lærers klasserumsledelse samt relation til en klasse. Det kan fx 
ske, hvis der er kommet kritiske henvendelser fra en klasse eller deciderede klager. QTI kan 
meget vel vise sig at pege på nødvendig selvindsigt som lærer eller behov for kompetence-
udvikling. 
 
Endvidere kan QTI anvendes mere systematisk, hvis vi et år vælger at have særligt fokus 
på klasserumsledelse og lærer-elev-relationen, fx i tilknytning til medarbejderudviklingssam-
taler (MUS). QTI kan med fordel suppleres af en profil af klassen, som er udarbejdet af 
læreren eller klassen. 
 
Målopfyldelsen for indikator 2 under B2.1 vurderes derfor at være 100%. 
 
B2.2. Udvikling af medarbejderudviklingssamtaler (50% af Ledelsesfeedback) 
På foranledning af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen fra 2016 vil ledelsen tage initiativ 
til ledelsesmæssig kapacitetsopbygning i forhold til medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 
og svære samtaler. Denne kapacitetsopbygning vil foregå i samarbejde med en ekstern 
aktør. 
 
Indikatorer (vægtes lige) 

1. Ledelsen har gennemført kompetenceudvikling på dette område. 
2. På baggrund af kompetenceudviklingsforløbet formulerer ledelsen en strategi for af-

vikling af MUS og svære samtaler. Dette kan fx være samtaler med fokus på medar-
bejderens trivsel og/eller arbejdsindsats. Strategien fremlægges for og drøftes i MIO. 

 
Evalueringsmetode 
Det vil kunne konstateres ved optælling, om indikatorerne er opfyldt. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 1 
Ledelsen gennemførte et seminar om ”Ledelsesfeedback” den 10. marts 2017 med henblik 
på ledelsesmæssig kapacitetsopbygning i forhold til MUS, hvor chefkonsulent Ole Bisleth, 
Pluss, var oplægsholder og procesfacilitator. Der var fokus på personlig lederudvikling samt 
god samtalepraksis og samtaleteknikker i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler 
og svære samtaler. Målopfyldelsen for indikator 1 under B2.2 er 100%. 
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⦿ Målopfyldelse: Indikator 2 
Vi er på gymnasieområdet gået fra en kultur, hvor lærernes opgaver var akkordstyrede, til 
en kultur, hvor det nu er ledelsen, der vurderer og prioriterer arbejdsopgaverne – og dét i en 
tid med besparelser og effektiviseringer. Dette kan medføre, at den enkelte leder med mel-
lemrum vil skulle kommunikere et svært, ubehageligt eller uvelkomment budskab, fx tvunget 
nedsat tid, afskedigelse, for ringe produktivitet, for ringe kvalitet, stress-symptomer mv. Der-
for har vi udarbejdet en strategi for, hvordan vi samtaleteknisk kan forberede os til og gen-
nemføre en sådan samtale, herunder fx i forbindelse med MUS. Strategien er fremlagt og 
drøftet i MIO, dog ikke i kontraktperioden som forventet, men først i september 2017. Målop-
fyldelsen for indikator 2 under B2.2 vurderes derfor at være 80%. 
 
⦿ Indsatsområdet Ledelsesfeedback er samlet opfyldt med 95%, hvilket udgør 
19% af basisrammen ⦿ 

 
B3. Elevers sundhed og trivsel 
Paderup Gymnasium deltager i skoleårene 2016-19 i forskningsprojektet En go’ Bgym’, som 
er iværksat af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. I forbindelse med 
forskningsprojektet skal der udformes en sundheds- og trivselspolitik for Paderup Gymna-
sium, som for det første har til formål at sætte fokus på sundhed og trivsel på gymnasiet 
blandt elever, lærere og ledelse. For det andet vil vi træffe en fælles beslutning om gymna-
siets holdning til sundhed og trivsel. Og endelig vil vi fastlægge rammer og indhold for gym-
nasiets arbejde med sundhed og trivsel, således at der er et solidt udgangspunkt for at bruge 
sundhedspolitikken aktivt på gymnasiet. 
 
I 2014 gennemførte Statens Institut for Folkesundhed en undersøgelse om danske gymna-
sieelevers trivsel, sundhed og helbred på 119 gymnasier, hvor også Paderup Gymnasium 
deltog. Ungdomsprofilen 2014 viste, at størstedelen af danske gymnasieelever har det godt, 
men også at der er en ikke ubetydelig del af de unge, som ikke trives. Eleverne angiver 
især, at de mangler energi, ikke sover nok, ikke spiser regelmæssigt, savner stærke fælles-
skaber, og at de bevæger sig for lidt. En go’ Bgym’-indsatsen er designet til at reducere 
forekomsten af stress samt at fremme stærke fællesskaber og regelmæssige motions-, 
søvn- og spisevaner blandt 1.g-eleverne. 
 
På denne baggrund vil vi udarbejde en sundheds- og trivselspolitik for Paderup Gymnasium 
med følgende indikatorer og evalueringsmetode:  
 
Indikatorer (vægtes lige) 

1. Ved skoleårets udgang foreligger der en sundheds- og trivselspolitik, hvor følgende 
punkter vil fremgå: 1) værdigrundlag, 2) målsætninger og 3) handleplan. 
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2. På gymnasiet er der igangsat en proces, der har til formål at skabe ejerskab i orga-
nisationen. Sundheds- og trivselspolitikken skal således 1) udformes af repræsen-
tanter fra ledelsen, elevråd, lærere og kantinepersonale, 2) vedtages af bestyrelsen, 
3) fremlægges for elevrådet og PR og 4) fremlægges på en morgensamling. 

 
Evalueringsmetode 
Det vil kunne konstateres ved optælling, om indikatorerne er opfyldt. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 1 
Der foreligger en sundheds- og trivselspolitik, hvoraf værdigrundlag, målsætninger og hand-
leplan fremgår. Denne blev fremlagt i og vedtaget af bestyrelsen den 23. marts 2017. Arbej-
det med sundhedspolitikken fortsætter i skoleåret 2017/18. Målopfyldelsen for indikator 1 
under B3 er dermed 100%. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 2 
Der har i skoleåret 2016-17 været igangsat en inkluderende proces for at skabe ejerskab til 
politikken i organisationen. Således har repræsentanter for både elever, kantine, lærere og 
ledelse været inddraget i processen. Sundhedspolitikken er fremlagt på morgensamling, i 
elevrådet og Pædagogisk Råd samt MIO og er som nævnt ovenfor blevet drøftet og vedtaget 
i bestyrelsen. Målopfyldelsen for indikator 2 under B3 er 100%. 
 
⦿ Indsatsområdet Elevers sundhed og trivsel er samlet opfyldt med 100%, hvil-
ket udgør 20% af basisrammen ⦿ 

 
B4. Studieparathed 
I skoleåret 2015/16 lykkedes det generelt at løfte gennemsnittet ved skriftlig studentereksa-
men. Dette er et område, vi klarer os godt på, jf. Dansk Erhvervs undersøgelse på www.det-
godegymnasium.dk. Desværre kan vi samtidigt konstatere, at karaktererne for studieret-
ningsprojektet (SRP) faldt fra 7,2 i skoleåret 14/15 til 6,6 i skoleåret 15/16. Denne udvikling 
vil vi nu fokusere på at få vendt. På baggrund af evalueringer af indsatsen fra 15/16 justeres 
procedurerne omkring SRP-vejledning, idet vi fortsat fokuserer på en tæt relation mellem 
elev, faglærere og vejledere i SRP-processen. Den grundlæggende antagelse er, at elever-
nes arbejde med SRP vil blive styrket, hvis vi understøtter deres forberedelse til vejlednings-
samtaler og i højere grad monitorerer særligt udfordrede elevers arbejde i projektperioden. 
 
Indikatorer 

1. Vi har tidligere ligget stabilt på et SRP-gennemsnit på 7,2. Dette var tilfældet for stu-
denterårgangene 2013, 2014 og 2015. I 2016 faldt gennemsnittet som omtalt til 6,6. 
Denne indikator anses for 100% opfyldt, hvis det lykkes at opnå gennemsnittet 7,2 
for studenterårgang 2017. 
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Lykkes det at løfte niveauet til gennemsnittet for de seneste tre studenterårgange, 
dvs. 7,0, anses indikatoren for 50% opfyldt. Herefter anses indikatoren for opfyldt 
med brøken: SRP-gennemsnit 2017/ 7,0 * 50% (50% af Studieparathed). 

2. Der foreligger en justeret plan for SRP-vejledning og SRP-lektioner (25% af Studie-
parathed). 

3. Der foreligger en plan for monitorering af særligt udfordrede elevers arbejde i projekt-
perioden (25% af Studieparathed). 

 
Evalueringsmetode 
Ud fra ovenstående indikatorer vil opfyldningsgraden for dette punkt kunne bestemmes. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 1 
SRP-gennemsnittet for de elever, der har bestået studentereksamen i sommeren 2017 og 
skrevet SRP ved juletid 2016, er 7,13. Målopfyldelsen for indikator 1 under B4 er dermed 
82,8%. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 2 
Der foreligger en justeret plan for SRP-vejledning og SRP-lektioner. Målopfyldelsen for in-
dikator 2 under B4 er således 100%. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 3 
I samarbejde med 3.g’ernes lærere blev særligt udfordrede elever udvalgt og monitoreret i 
SRP-perioden. Punktet er derfor opfyldt med 100%. 
 
⦿ Indsatsområdet Studieparathed er samlet opfyldt med 91%, hvilket udgør 
27,4% af basisrammen ⦿ 

 
 

Indsatsområder inden for ekstrarammen 
E1. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid (obligatorisk) 
I en tid, hvor der er gennemført besparelser på stx, og hvor der er udsigt til yderligere be-
sparelser, er det uomgængeligt, at lærerne skal tilbringe mere af deres arbejdstid sammen 
med elever til direkte læringsformål, jf. MBUL’s vejledning om Klargøring af data til indbe-
retning om arbejdstidens anvendelse på det gymnasiale område. I skoleåret 2014/15 an-
vendte lærerne på Paderup Gymnasium 23,1% af deres arbejdstid sammen med elever til 
direkte læringsformål. I 2015/16 var tallet 23,8%. I skoleåret 2016/17 skal lærernes arbejds-
tid planlægges og prioriteres således, at denne andel stiger. Samtidig er det væsentligt, at 
ledelsen søger information om disse justerede prioriteringers effekt på lærerlivet. 
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Indikatorer (vægtes lige) 
1. Denne indikator anses for 100% opfyldt, hvis tallet for lærernes arbejdstid anvendt 

sammen med elever til direkte læringsformål er steget med et procentpoint, dvs. til 
mindst 24,8. Ligger tallet mellem 23,8% og 24,8%, anses indikatoren for opfyldt med 
50%. Ligger tallet under 23,8, anses den for opfyldt med 0%. 

2. Inden udgangen af marts måned har ledelsen gennemført gruppeudviklingssamtaler 
med mindst fire faggrupper, som kan anses for repræsentative for lærerkollegiet set 
i forhold til den nye planlægning og prioritering af arbejdstiden. 

 
Evalueringsmetoder 
Ad 1: Udregningsmetoden fra ministeriets vejledning benyttes til at måle indikator 1. 
Ad 2: Det vil kunne konstateres ved optælling, om indikator 2 er opfyldt. 
 
⦿ Målopfyldelse: Kommentar 
Vi har på ny gennemgået det regneark, vi hidtil har anvendt til bestemmelse af tallet for 
”lærernes arbejdstid anvendt sammen med elever til direkte læringsformål”. I den forbin-
delse har vi opdaget en systematisk fejl, der betyder, at tallene for årene 2014/15 og 2015/16 
skal korrigeres.  
 
De korrekte tal ser således ud:  
 

Skoleår Arbejdstid sammen med elever i direkte læringsformål 

2014/15 22,6% 

2015/16 23,4% 
 
Indikator 1 bør rettelig have følgende ordlyd: 
 
Denne indikator anses for 100% opfyldt, hvis tallet for lærernes arbejdstid anvendt sammen 
med elever til direkte læringsformål er steget med et procentpoint, dvs. til mindst 24,4. Ligger 
tallet mellem 23,4% og 24,4%, anses indikatoren for opfyldt med 50%. Ligger tallet under 
23,4, anses den for opfyldt med 0%. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 1 
Udregningsmetoden fra ministeriets vejledning benyttes til at måle indikator 1, og i det kor-
rigerede regneark bestemmes denne til 24,5. Punktet er således opfyldt med 100%. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 2 
Ledelsen afholdt i den første uge af april og ikke som forventet i slutningen af marts måned 
gruppeudviklingssamtaler med faggrupperne samfundsfag, matematik, engelsk og historie. 
Punktet vurderes derfor at være opfyldt med 80%. 
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⦿ Indsatsområdet Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid er samlet 
opfyldt med 90%, hvilket udgør 45% af ekstrarammen ⦿ 

 
E2. Målrettet indsats mod frafald (obligatorisk) 
E2.1. Interventions- og sanktionsstrategi 
På Paderup Gymnasium gør lærerne sig umage med at tilbyde spændende undervisning, 
som kan engagere og motivere eleverne, ligesom langt de fleste elever sørger for at forbe-
rede sig hjemme og deltage aktivt i undervisningen. Ledelsen har ikke desto mindre gennem 
elevtrivselsundersøgelsen fra efteråret 2015 og medarbejderudviklingssamtaler og udvalgs-
arbejde det seneste skoleår erfaret, at der er nogle klasser, som ikke har en hensigtsmæssig 
studieadfærd, og at det kan påvirke trivsel og læring.  
 
For at forbedre elevernes studieadfærd og øge trivsel og læring – og dermed forhåbentlig 
reducere frafaldet – er der i samarbejde med EKU, elevrådet og ledelsen udarbejdet et nyt 
interventionsdesign, som er fremlagt i Pædagogisk Råd. Interventionsdesignet har fokus på 
tydeligere klasserumsledelse, samt hvilke redskaber lærerne kan anvende for at imødegå 
udfordringer som manglende lektielæsning, useriøs indstilling til deltagelse i gruppearbejde, 
brug af computere til ikke-faglige aktiviteter, manglende skriftlige afleveringer samt for sent 
fremmøde. For at sikre, at redskaberne implementeres i undervisningen, skal interventions-
designet inddrages i standpunktsmøderne i skoleåret 2016-17. 
 
Endvidere sættes der fokus på en tidligere indsats mod fravær, og derfor vil sanktionsmu-
lighederne anvendes tidligere, når en elev har for højt fravær. Vores forhåbning er, at det vil 
reducere fravær og frafald for den enkelte elev samt mindske udbredelsen af fravær i klas-
sen som helhed. På baggrund af samtaler med studievejlederne beskrives en strategi for 
en tidligere indsats mod fravær. 
 
Indikatorer (vægtes lige) 

1. Det skal i referatet fra mindst et standpunktsmøde i hver klasse 1.-3.g fremgå, at 
behovet for det nye interventionsdesign er blevet overvejet og drøftet i forbindelse 
med gennemgangen af en klasse. 

2. Der formuleres senest ved efterårsferien en strategi for en tidligere indsats mod fra-
vær. 

 
Evalueringsmetoder 
Det vil kunne konstateres ved optælling, om indikatorerne er opfyldt. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 1 
Interventionsdesignet er blevet drøftet på de fleste standpunktsmøder, men fremgår kun af 
de færreste referater. Endvidere har vi præsenteret designet på et PR-møde og udsendt det 
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til lærerne i forbindelse med standpunktsmøderne. Indikator 1 under E2.1 skønnes derfor at 
være opfyldt med 60%. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 2 
På et møde mellem studievejledning og ledelse den 16. august 2016 er en strategi for tidli-
gere indsats mod fravær, herunder hurtigere mundtlige og skriftlige advarsler, blevet aftalt. 
Punktet er derfor opfyldt med 100%. 
 
E2.2. Fravær og frafald 
Ledelsen sikrer, at organisationens fokus på fastholdelse bevares, bl.a. ved løbende opfølg-
ning 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, jf. ovenfor om 
strategien for en tidligere indsats mod fravær. 
 
Indikatorer (vægtes lige) 

1. Vi beregner elevernes frafald på alle tre årgange og sammenligner dette tal med tid-
ligere skoleår. Hovedformålet om, at den enkelte elev så vidt muligt skal gennemføre 
stx-uddannelsen på Paderup Gymnasium, 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 den højeste af de seneste tre 
årgange, er der tale om 50% målopfyldelse. Herefter falder målopfyldelsen lineært til 
0%. 

2. Hvis årets fraværsresultat for 1.g’erne som minimum ligger på samme niveau som 
det bedste af de tre seneste skoleårs 1.g’eres fravær, anses denne indikator for op-
fyldt. Svarer resultatet højst til gennemsnittet af de seneste tre årgange, er der tale 
om 75% målopfyldelse. Hvis årets fraværsresultat for 1.g’erne som minimum ligger 
på samme niveau som det højeste af de tre seneste skoleårs 1.g’eres fravær, er der 
tale om 50% målopfyldelse. Herefter falder målopfyldelsen lineært til 0%.  

 
Evalueringsmetoder 
Ad 1: Hvad angår indikator 1, foretages en tælling af eleverne på første skoledag i skoleåret 
2016/17. Derefter følges alle elever gennem skoleåret, idet udvekslingselever og h-elever 
dog udelades. Årets resultat forstås som bruttofrafaldet. 
 
Ad 2: For at vurdere indikator 2 foretages en beregning af fravær på skoleårets sidste un-
dervisningsdag for 1.g’erne, som sammenlignes med en tilsvarende fraværsberegning for 
de tre seneste skoleårs 1.g’ere. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 1 
Det samlede frafald på alle tre årgange de seneste tre skoleår er: 
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Skoleår Frafald 
2013/14 6,4% 
2014/15 6,2% 
2015/16 7,6% 
Middelværdi 6,7% 

 
Frafaldet i skoleåret 2016/17 er på 9,3%. Målopfyldelsen for indikator 1 under E2.2 er såle-
des 49,1%. 
 
⦿ Målopfyldelse: Kommentar til indikator 1 
Vi er opmærksomme på det forholdsvis store frafald i sidste skoleår. Derfor har vi igangsat 
en analyse af de frafaldne elever. Denne præsenteres på bestyrelsesmødet. 
 
⦿ Målopfyldelse: Indikator 2 
1.g’ernes fravær var i skoleårene: 
 

Skoleår fravær 
2013-14 6,3% 
2014-15 7,0% 
2015-16 7,4% 
Middelværdi 6,9% 

 
Fraværet for 1.g’erne har i skoleåret 2016-17 været på 6,2%. Dette giver en målopfyldelse 
for indikator 2 under E2.2 på 100%, da 1.g'ernes fravær er under det laveste fravær fra de 
seneste tre år. 
 
⦿ Indsatsområdet Målrettet indsats mod frafald er samlet opfyldt med 77,3%, 
hvilket udgør 38,6% af ekstrarammen ⦿ 

 
 

Resultatvurdering og evaluering 
Ved kontraktens udløb drøfter Paderup Gymnasiums bestyrelse realiseringen af de angivne 
mål i kontrakten efter dialog med rektor. Bestyrelsen træffer derpå uden rektors tilstedevæ-
relse 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 resul-
tatkontraktens opfyldelsesgrad. 
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Den økonomiske ramme og den endelige udbetalingsprocent for denne resultatlønskontrakt 
indberettes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen på elektronisk indberetningsskema senest 15. 
oktober 2017. 
 
Forslag til procentuel vurdering af målopfyldelse 
 

Nr. Vægt Gennemført Nr. Vægt Gennemført Resultat 
B1 30% 26,6% E1 50% 45,0%  
B2 20% 19,0% E2 50% 38,6%  
B3 20% 20%     
B4 30% 27,4%     
SUM 100% 93,1% SUM 100% 83,6% 89,1% 

 
 
Paderup Gymnasiums bestyrelse har på sit møde 13. september 2017 godkendt 
ovenstående forslag til målopfyldelse.  
 


