
Rapport: Resultatlønskontrakt for rektor Allan Friis Clausen 2018-19 IPadefuj:
GYMNHSIUMlDenne 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 18. september 2018 truffet beslutning om at indgå resultatlønskontrakt med rektor Allan Friis Clausen inden 1.
oktober 2018. Endvidere har bestyrelsen bemyndiget rektor til at indgå resultatlønskontrakter med den øvrige ledelse efter samme modet som rektors
kontrakt.

Kontraktperioden løber fra 1. august 2018 til 31. juli 2019. Rammen for skolens rektor er 70.000 kr. på basisrammen og 50.000 kr. på ekstrarammen.

Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres pé 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
pé en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsen ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad.

Den økonomiske ramme og den endelige udbetatingsprocent for denne resultatlønskontrakt indberettes til Styrelsen for Kvalitet og Undervisning på
elektronisk indberetningsskema senest 15. oktober 2019.

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 stx, hvilket
taler for fortsat stor opmærksomhed på effektiv institutionsdrift. Ikke mindst fordi
budgettet forudser underskud på driften de kommende år. Således bevares fokus på
både overholdelse af budgettet samt produktivitet og sparsommelighed. Tiden er
desuden moden til, at der følges op på energirenoveringen fra 2013. Dette både for
at identificere evt. nye energirenoveringsbehov og for at undersøge, om det tekniske
personale har brug for kompetenceudvikling vedr. fx styring af vores
energistyringssystem (CTS). Endelig ønsker vi at fortsætte indsatsen med at
imødekomme samfundsmæssige behov ved ansættelser og anden beskæftigelse.

30%

1.1 Overholdelse af budget

Indikator: Det justerede budget 2018 skal holdes.
Dette mål er opfyldt med 100%, hvis resultatet for
2018 bliver på +/- 0,5 mio. kr. Er der tale om
underskud, vil opfyldelsen falde med 10 % for hver
0,1 mio. kr., resultatet er ringere end -0,5 mio. kr.
Ved overskud falder opfyldelsen med 10 % for
hver 0,3 mio. kr., resultatet er bedre end 0,5.

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:
90%

Begrundelse: Overskuddet blev på 0,8 mio.
kr., altså 0,3 mio. kr. højere end budgettet,
hvorfor målopfyldelsen er 90%.

1.2 Produktivitet og
sparsommelighed

Indikator: Revisionen har ingen kritiske
bemærkninger hertil i protokollatet, l så fald anses

20% Ved regnskabsårets afslutning vil det fremgå
af årsrapporten, i hvor høj grad målet er nået.



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.

Opnået:
100%

Begrundelse: Revisionen havde ingen
kritiske bemærkninger i protokollatet, hvorfor
opfyldelsen er 100%.

1.3 Ny energirenovering Indikator 1 (50%): Behov for ny energirenovering
identificeres, og de fornødne tiltag planlægges.

Indikator 2 (50%): Der gennemføres et
kompetenceløft af mindst en pedel, for så vidt
angår energistyring, inden udgangen af skoleåret
2018/19.

20% Det vil ved begge indikatorer kunne
konstateres ved optælling, om målene nås.

Opnået:
Indikator 1:

100%

Indikator 2:
0%

Begrundelse:
Ad 1: Behovet er afdækket ved en
ingeniørrapport, og bestyrelsen har vedtaget
at gennemføre de foreslåede tiltag samt
besluttet, hvordan vi finansierer
investeringerne.

Ad 2: Målet er ikke opfyldt, da et
kompetenceløft af mindst en pedel ikke
meningsfuldt kan gennemføres, før vi har
investeret i en udvidelse af vores CTS-
anlæg.

1.4 Ansættelse af
arbejdskraft, der
imødekommer et
samfundsmæssigt behov

Indikator: l skoleåret 2018/19 er målet, at vi øger
vores beskæftigelse på kanten af
arbejdsmarkedet. Øgning vil også omfatte det
tilfælde, hvor vi har det samme antal tilknyttede
borgere, men hvor fx en praktikant ansættes i
fleksjob. Sker der en øgning, er målopfyldelsen
100%. Bibeholder vi en aktivitet svarende til det
nuværende niveau, er målopfyldelsen på 80%.
Falder aktiviteten, skal vores indsats skønnes til
opfyldt mellem 0% og 79%.

10%

Det vil kunne konstateres, i hvilken grad vi har
øget, bibeholdt eller reduceret vores
beskæftigelse af arbejdskraft, der
imødekommer et samfundsmæssigt behov.

Opnået:
90%

Begrundelse: Da vi i løbet af skoleåret
fastansatte en tidligere praktikant i fleksjob,
øgede vi beskæftigelsen på kanten af
arbejdsmarkedet. Senere blev vi en praktikant
mindre, således at vi sidst på skoleåret var
tilbage på status quo.



Indsatsområde 2: Gymnasiereform
En ny gymnasiereform er trådt i kraft pr. 1. august 2017 - og dermed en række krav til
bl.a. det nye grundforløb samt elevkompetencer som fx karrieretæring, som vi særligt
vil arbejde videre med i dette skoleår. Hvad karrierelæring angår, vil der være tale om
et kompetenceløft for både elever og lærere i udvalgte klasser i to fag.

20%

2.1 Evaluering af
grundforløbet

Indikator: Efter grundforløbets afslutning
evalueres både faglige og sociale initiativer
herunder studievalgsportfolio og overgangen til
studieretningsklasserne. l forhold til
studievalgsportfolien evalueres både indholdet af,
kendskabet tit samt anvendelsen af denne.l

forhold overgangen til studieretningsklassen
evalueres elevernes tilfredshed og denne sættes i
analysen i forhold til evalueringen af grundforløbet
for 2017/18. Før julen 2018 foreligger sådanne
elev- og lærerevalueringer. Grundforløbet justeres
om nødvendigt på baggrund heraf, og senest 30.
juni foreligger en evt. revideret plan for
grundforløbet til skolestart i august 2019.

50%
Det vil kunne konstateres ved optælling, om
målet med evalueringerne afgrundforløbet er
nået.

Opnået:
100%

Begrundelse: Der er gennemført en
evaluering af grundforløbet 2018/19, og
denne er blevet sammenlignet med
evalueringen af grundforløbet 2017/18.
Resultaterne af evalueringen blev fremlagt på
det 70. bestyrelsesmøde.

2.2 Karrierelæring

Indikator 1 (25%): l løbet af kontraktperioden
planlægger rektor og projektleder sammen og
afholder mindst tre møder i styregruppen, der
understøtter projektlederens og projektgruppens
arbejde pædagogisk, økonomifagligt og
organisatorisk og sikrer projektets fremdrift.

Indikator 2 (50%): Rektor og projektleder
udarbejder en skabelon for og sikrer
gennemførelse af en kvantitativ elev- og

50% Det vil kunne konstateres ved optælling, om
indikatorerne er opfyldt.



lærerevaluering i de involverede klasser af, i
hvilket omfang det er lykkedes at inddrage
karrierelæring meningsfuldt i engelsk- og
samfundsfagsundervisningen.

Indikators (25%): På baggrund af de indkomne
evalueringsresultater evaluerer rektor og
projektleder ved skoleårets slutning sammen med
den øvrige styregruppe forløbet af det første års
projektforløb med henblik på evt. justeringer i
projektets andet år.

Opnået:
Indikator 1:

100%

Indikator 2:
100%

Indikator 3:
100%

Begrundelse:
Ad 1: Alle møder er afholdt.

Ad 2: Der er gennemført evalueringer i
engelsk og samfundsfag.

Ad 3: Et sådant evalueringsmøde har været
afholdt.

Indsatsområde 3: Kompetenceudvikling
Vi ønsker at fremme en kultur for kompetenceudvikling 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%

3.1 Faggruppeudvikling

Indikator 1: Der gennemføres fem
kompetenceudviklingsprojekter i skoleåret
2018/19. Her planlægges og afvikles 3-4 møder
med de deltagende lærere.

Indikator 2: Der foreligger for hvert
kompetenceudviklingsprojekt en plan for
implementeringen af projektet samt en
midtvejsevaluering, en afrapportering og en plan
for gennemførelsen af projektet.

Indikator 3: Der gennemføres en evaluering af
ledelsens rolle i processen med de indgående
faggrupper med henblik på at udvikle den
fremtidige ledelse af projekter.

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

Opnået:
Indikator 1:

100%

Indikator 2:
100%

Indikator 3:
100%

Begrundelse:
Ad 1: Der blev gennemført fem
kompetenceudviklingsprojekter i skoleåret
2018/19 samt planlagt og afviklet 3-4 møder
med de deltagende lærere.

Ad 2: Der foreligger en sådan plan for hvert
projekt.

Ad 3: Der er gennemført en evaluering.



3.2 Kollegial sparring

Indikatorer 1-4 (hver 25% for hvert fag): Der
gennemføres forløb med kollegial sparring i hhv.
spansk, tysk og dansk, l den forbindelse:
1. udarbejdes en ramme, der beskriver hhv.

ledelsens og gruppedeltagernes roller og
opgaver i kollegial sparring

2. afvikles et opstartsmøde, hvor kollegial
sparring som kompetenceudviklingsmetode
bliver gennemgået og gruppens medlemmer
får afstemt deres forventninger til forløbet

3. afvikles to runder med kollegial sparring i hver
faggruppe

4. foretages en evaluering af kollegial sparring
som kompetenceudviklingsmetode.

40%

Opnået:
Indikator 1:

100%

Indikator 2:
100%

Indikator 3:
83%

Indikator 4:

67%

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

Begrundelse: Indikator 1-4 er gennemført i
forhold til spansk og tysk, mens kun indikator
1-2 samt en runde kollegial sparring er blevet
gennemført i forhold til dansk.



3.3 Løfteevne i skriftlig
spansk og tysk

Indikator 1 (80%): For både spansk og tysk skal:
1. årsagerne til den lave løfteevne identificeres
2. der indhentes ekstern konsulentbistand
3. der udarbejdes en handlingsplan
4. der iværksættes en handlingsplan
5. indsatsen evalueres og evt. revideres.

Indikator 2 (10%): Denne indikator anses for
100% opfyldt, hvis løfteevnen i eksamensterminen
2018 som minimum lå på samme niveau som det
bedste af de tre seneste årgange (tallet kommer i
løbet af kontraktperioden). Svarede resultatet
højst til gennemsnittet af de seneste tre årgange,
er der tale om 75% målopfyldelse. Svarede
resultatet højst til det laveste af de seneste tre
årgange, er der tale om 50% målopfyldelse. Var
resultatet mindre end det laveste af de seneste tre
årgange, vil målopfyldelsen være 0%.

Spansk

Eksamens-
termin

2015

2016

2017

Karakter
gennems
nit

5,2

4,7

5,0

Socio-
økonomisk
reference

6,1

6,0

5,7

Forskel

-0,9*

-1,3*

-0,7*

20%

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

Ad 2: Opfyldelsesgraden vurderes med
udgangspunkt i de tal i Lectio, vi indberetter til
Undervisningsministeriets Datavarehus.

Ad 3: Opfyldelsesgraden vurderes med
udgangspunkt i de tal i Lectio, vi indberetter til
Undervisningsministeriets Datavarehus.



Middel-
værdi

4,97 5,93 -0,97

Indikator 3 (10%): Denne indikator anses for
100% opfyldt, hvis løfteevnen i eksamensterminen
2018 som minimum lå på samme niveau som det
bedste af de to seneste årgange (tallet kommer i
løbet af kontraktperioden). Svarede resultatet
højst til gennemsnittet af de seneste to årgange,
er der tale om 75% målopfyldelse. Svarede
resultatet højst til det laveste af de seneste to
årgange, er der tale om 50% målopfyldelse. Var
resultatet mindre end det laveste af de seneste to
årgange, vil målopfyldelsen være 0%.

Tysk

Eksamens-
termin

2015

2016

2017

Middel-
værdi

Karakter

gennem
snit

4,9

4,2

4,55

Socio-
økonomis

k
reference

5,3

6,5

5,9

Forskel

-0,4

-2,3*

-1,35

1 Signifikant dårligere end forrentet.

Opnået:
Indikator 1:

100%

Indikator 2:
50%

Indikator 3:
75%

Begrundelse:
Ad 1: Indikator 1 er opfyldt med 100% for
både spansk og tysk.

Ad 2: Da karaktergennemsnittet i skriftlig
spansk i 2018 var 4,7 med en
socioøkonomisk reference på 5,7, er
forskellen -1,0, hvilket giver en målopfyldelse
på 50%.

Ad 3: Da karaktergennemsnittet i skriftlig tysk
i 2018 var 5,3 med en socioøkonomisk
reference på 6,0 er forskellen -0,7, hvilket
giver en målopfyldelse på 75%.



Indsatsområde 4: Studieparathed
Noget tyder på, at matematik A øger elevens studiekompetence på mange
videregående uddannelser. Endvidere anses studieretningsprojektet (SRP) for at
være en af de mest studieforberedende eksamensformer. På Paderup Gymnasium
vægter vi fagligheden højt, hvorfor vi i en tid frem gerne vil dels følge andelen af
elever, der vælger matematik A, dels både følge og som minimum holde det historisk
set gode SRP-karaktergennemsnit lokalt på gymnasiet.

20%

4.1 Elever med matematik på
A-niveau

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 flest afslutter med
matematik pé 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 er
målopfyldelsen 0%.

50%

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

Dimittender

2016

2017

2018

Middelværdi

Andel med matematik på A-
niveaufag ^^

38% 3%J /.

33% ^,^Y.

40% ^0 /.

37%

Opnået:
100%

Begrundelse: Da 45% af eleverne fra årgang
2019 afslutter med matematik på A-niveau,
svarer dette til den højeste andel elever med
matematik på A-niveau af de seneste tre
årgange.



4.2 SRP-vejledningsforløbet
på Paderup Gymnasium

Indikator 1 (50%):
Vi beregner SRP-gennemsnittet for de elever, som
dimitterer i sommeren 2019, og sammenligner
med de tre foregående er. 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
mindst til middelværdien af de seneste tre
årgange, er der tale om 75% målopfyldelse.
Svarer resultatet højst til det laveste af de tre år, er
der tale om 50% målopfyldelse. Herefter er
målopfyldelsen 0%.

Dimittender

2016

Gennemsnit

6,6

50%

Ad 1: Opfyldelsesgraden beregnes med
udgangspunkt i dimittendtallene i Lectio, der
indberettes til Undervisningsministeriets
Datavarehus.

Ad 2+3: Det vil kunne konstateres ved
optælling, om indikatorerne er opfyldt.



2017

2018

Middelværdi

7,2

7,5

7,1

Indikator 2 (25%): Hvis en
spørgeskemaundersøgelse i Lectio viser, at mere
end 75% af eleverne vurderer, at udleveret plan
for lektier og fokus til de fire SRP-lektioner samt
biblioteksbesøg bidrog positivt til deres arbejde
med det faglige niveau i SRP, anses denne
indikator for opfyldt 100%.

Indikator 3 (25%): Hvis en
spørgeskemaundersøgelse i Lectio viser, at mere
end 75% af SRP-vejlederne vurderer, at udleveret
plan for lektier og fokus til de fire SRP-lektioner
samt biblioteksbesøg bidrog positivt til deres
arbejde med det faglige niveau i SRP, anses
denne indikator for opfyldt.

Opnået:
Indikator 1:

50%

Indikator 2:
90%

Indikator 3:

80%

Begrundelse:
Ad 1: Da SRP-gennemsnittet for de elever,
som dimitterer i sommeren 2019, er 7,0 og
dermed højst svarer til det laveste af de tre år,
er der tale om en målopfyldelse på 50%. Man
skal dog være opmærksom på, at 3.g-
årgangens socioøkonomiske reference er 7,1,
hvilket betyder, at eleverne omtrent har
opnået det forventede karakterniveau.

Ad 2: 70% af eleverne vurderer, at udleveret
plan for lektier mv. og fokus til de fire SRP-
lektioner samt biblioteksbesøg bidrog positivt
til deres arbejde med det faglige niveau i
SRP.

Ad 3: Det samme som netop ovenfor gør sig
gældende for 62% af lærerne.

Indsatsområde 5: Brobygning
Vi ønsker at udvikle vores brobygningskoncept mhp. at vise bredden i sb<-
uddannelsen og dermed give brobygningseleverne mulighed for at vælge skolen til
på et mere kvalificeret grundlag.

10%

5.1 Brobygning

Indikator 1 (40%): Der udvikles et nyt
brobygningskoncept for Paderup Gymnasium.
Konceptet skal præsentere brobygningseleverne
for en bredere vifte af fag end tidligere. Der skal i
denne vifte af fag indgå sb<' profilfag, men også
fag, der grænser op til de merkantile fag, som
udbydes på hhx.

100% Det vil kunne konstateres ved optælling, om
indikatorerne er opfyldt.



Indikator 2 (40%): Endvidere udarbejdes et
katalog af undervisningsmateriale for de
forskellige fag på forskellige niveauer.
Undervisningsmaterialet skal indeholde
aktiverende elementer, l det omfang, det er muligt,
vil der blive arbejdet med et fast brobygningsteam.

Indikator 3 (20%): Der foretages både en
kvantitativ og en kvalitativ evaluering af det nye
brobygningskoncept.

Opnået:
Indikator 1:

100%

indikator 2:
100%

Indikator 3:
100%

Begrundelse:
Ad 1: Der er udviklet et sådant nyt
brobygningskoncept.

Ad 2: Der er på FirstClass opbygget et
katalog med undervisningsmateriale.

Ad 3: Der er foretaget en kvantitativ og
kvalitativ evaluering af det nye
brobygningskoncept.

Mål i ekstraramme

Vægt af
ekstrarammen Evalueringsmetode

Indsatsområde 6: 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 så
meget af deres arbejdstid som muligt 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%

6.1 Prioritering af arbejdstid

Indikator: l skoleåret 2018/19 skal lærernes
arbejdstid planlægges og prioriteres således, at
denne andel er på niveau med skoleåret 2017/18.
Indikatoren anses for 100% opfyldt, hvis dette er
tilfældet. Ligger tallet på 24,5%, anses indikatoren
for opfyldt med 75%. Ligger tallet på 23,4%, anses
den 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.



Skoleår

2015/16

2016/17

2017/18

Arbejdstid sammen med
elever i direkte læringsformål

23,4%

24,5%

25,2%

Opnået:
100%

Begrundelse: Lærernes arbejdstid sammen
med elever i direkte læringsmål er på 26,3%
for skoleåret 2018/19.

6.2 Planlægning af arbejdstid

50%

Indikator 1 (30%): Der gennemføres i foråret
2019 en arbejdspladsvurdering (APV) og
medarbejdertilfredshedsundersøgelse(MTU).

Indikator 2 (70%): l samarbejde med MIO
udarbejdes i forlængelse af MTU'en og APV'en en
handleplan til implementering i 2019/20.

Opnået:
Indikator 1:

100%

Indikator 2:
50%

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

Begrundelse:
Ad 1: Der er gennemført APV og MTU ultimo
februar og primo marts 2019.

Ad 2: l MIO har vi i perioden påbegyndt
udarbejdelse af handleplan og har ønsket at
involvere personalet i denne, hvorfor vi på
første opfølgningsmøde efter MTU/APV har
besluttet at afholde et personalemøde (selv
en del af handleplanen), men først efter
sommerferien af hensyn til den travle
eksamensperiode. Desuden er nyt MUS-
koncept planlagt.

(Efter ferien har personalemødet været
afholdt samt et opfølgningsmøde i MIG. Der
udestår endnu et MIO-møde for at færdiggøre
handleplanen.)



Indsatsområde 7: 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%

7.1 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 er
målopfyldelsen 0%.

33%

Der foretages en beregning af l.g'ernes
fravær på skoleårets sidste
un-dervisningsdag, som sammenlignes med
en tilsvarende fraværsberegning for de tre
seneste skoleårs 1 .g'ere.

Skoleår

2015-16

2016-17

2017-18

Middelværdi

Fravær i 1 .g

7,4%

6,2%

7,2%

6,9%

Opnået:
75%

Begrundelse:
Da 1 .g'ernes fravær i skoleåret 2018-19 er på
6,4% og dermed er over det bedste af de tre
årgange, men under middelværdien, er
målopfyldelsen på 75%.

7.2 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

33%

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.



til det højeste af de tre år, er der tale om 50%
målopfyldelse. Herefter er målopfyldelsen 0%.

Skoleår

2015-16

2016-17

2017-18

Middelværdi

Frafald

7,6%

9,3%

8,8%

8,5%

Opnået:
100%

Begrundelse: Da elevernes frafald på alle tre
årgange i skoleåret 2018-19 er på 6,6%,
hvilket er under det laveste frafald for de tre
tidligere år, er målopfyldelsen på 100%.

7.3 Udvikling afskolekulturen

Indikator 1 (20%): Med udgangspunkt i en
brugerundersøgelse vil vi etablere et tilbud om
frivillig idræt for eleverne. Dette frivillige tilbud skal
være mindst en gang om ugen fra primo oktober
og frem til medio maj, når hallen ikke anvendes til
andre formål.

Indikator 2 (20%): Vi vil endvidere afvikle
morgensang en gang om ugen fra primo
september og frem til medio maj.

Indikator 3 (20%): Der skal afvikles brætspilscafé
i forbindelse med ordinære fredagscaféer.

Indikator 4 (20%): Der foretages en kvantitativ og
en kvalitativ evaluering af ovenstående tiltag
blandt eleverne.

Indikator 5 (20%); Behovet for yderligere frivillige
aktiviteter, der kan understøtte skolemiljøet og
mindske fraværet, skal undersøges med
inddragelse af elever.

33%

Opnået:
Indikator 1:

100%

Indikator 2:
100%

Indikator 3:
100%

Indikator 4:
100%

Indikator 5:
100%

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

Begrundelse:
Ad 1: Der har været et tilbud om frivillig idræt
i skoleåret 2018/19.

Ad 2: Der har været afholdt morgensang en
gang om ugen i skoleåret 2018/19.

Ad 3: Der har været afviklet brætspilscafé i
forbindelse med ordinære fredagscafeer.

Ad 4: Der er gennemført en kvalitativ og
kvantitativ evaluering af de tre initiativer.

Ad 5: Der er foretaget en sådan
undersøgelse.



Nr. Vægt Gennemført Nr. VægL Gennemført Resultat
B1 30% 25,2% E6 50% 41,3%
B2 20% 20,0% E7 50% 45,4%
B3 20% 18,7%
B4 : 20% 16,8%
B5 10% 10,0%
SUM 100% 90,7% SUM 100% 86,6% 89,0%
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