
Målopfyldelse vedr. resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Anne Frausing, HF-Centret Efterslægten 

 

Oversigt over resultatlønskontraktens indsatsområder, mål og målopfyldelse 2014-15 
 

Indsatsområde Mål Handlinger og resultater Status  

 

A1 

”Aktiviteter med henblik 

på rekruttering af 

kursister” 

 

 

 

 

 At fremme samarbejdet med lokale 

aktører på uddannelsesområdet 

 At udvikle og etablere nye 

uddannelsestilbud og tilrettelæggelser 

 At evaluere indsatsen med 

interesseklasser og pakker 

 

 

 Samarbejdsaktiviteter og 

kontakter beskrevet 

 Nye uddannelsestilbud 

beskrevet og aktiveret 

 Dokumentation for øget 

søgetal og fastholdelse 

 

 der foreligger en beskrivelse og 

evaluering af samarbejdsaktiviteterne  

 nye uddannelsestilbud  og  

tilrettelæggelser  er udbudt  

 der foreligger en samlet evaluering af 

indsatsen med interesseklasser og 

pakker, som omfatter søgemønster, 

resultater og fastholdelse  

 de unge tilkendegiver interesse for 

Efterslægtens særlige aktiviteter og 

uddannelsestilbud og det afspejles i 

søgetallet  

Vægt 25% - målopfyldelse 100% 

A2  

”Klasseledelse og 

klasserumskultur” 

 

 

 

 at videreudvikle vores pædagogiske 

praksis i forhold til udfordringerne med 

online-kultur, mangfoldighed og 

læringskrav 

 at styrke kursisternes læring og udbytte 

af undervisningen 

 

 

 Efteruddannelsesprogram 

beskrevet 

 Evaluering af årets 

indsats med klasse-

rumskultur effektueret og 

beskrevet. God effekt. 

 Dokumentation af 

kursisternes faglige 

resultater. Efterslægten 

fortsat i top! 

 Vi har gennemført et efteruddan-

nelsesprogram for lærerne om klasse-

ledelse og klasserumskultur  

 Der foreligger en evaluering af årets 

indsats for at styrke klasserums-

kulturen  

 Kursisterne får et højt fagligt udbytte 

af undervisningen, der kan måles som 

løft (jf. socioøkonomiske referencer) 

og gode eksamensresultater  

Vægt 25% - målopfyldelse 100% 
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A3 

”At udvikle og styrke den 

faglige og pædagogiske 

profil i interesseklasserne, 

standardklasserne og 

HFE-pakkerne” 

 At styrke lærersamarbejdet om 

kursisternes kompetenceudvikling med 

udgangspunkt i anvendelsesorienteret 

undervisning i tilknytning til klassernes 

faglige og pædagogiske profil 

 

 Pæd-pakkerne 

beskrevet og evalueret 

tilfredsstillende 

 Politipakkerne beskrevet 

og evalueret 

tilfredsstillende 

 Interesseklasser og 

standardklasser 

beskrevet og evalueret 

tilfredsstillende 

(enkelte fag i Krop og 

Sundhed bør mere på banen) 

 Projektgrupperne/lærerteamene har 

beskrevet de nye tiltag og 

samarbejdsprojekter og opnået en 

tilfredsstillende evaluering af 

processen  

 

 

Vægt 25% - målopfyldelse 95% 

A4 

”Faglige og sociale 

arrangementer med 

særligt henblik på 

introforløb og 

studierejser” 

 

 At give kursisterne en fælles faglig 

platform for det fortsatte læringsforløb 

 At styrke kursisternes engagement i 

faglige og sociale aktiviteter 

 

 Faglige aktivitetsdage 

beskrevet og evalueret 

tilfredsstillende 

 Evaluering af introture 

og studierejser med 

tilfredsstillende resultat 

 Tilfredsstillende 

evaluering af 

fællesarrangementer 

 

 Der er iværksat faglige aktivitetsdage 

(idræt, grammatik mv.) med høj 

deltagelse og tilfredsstillende 

evaluering  

 Introture og studierejser er 

gennemført med høj deltagelse og 

tilfredsstillende evaluering  

 Der er udført en tilfredsstillende 

evaluering af skolens 

fællesarrangementer  

Vægt 25% - målopfyldelse 100% 

 

Samlet målopfyldelse for A (A1, A2, A3 og A4)  98,8%  
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B1 

 

 ” Prioritering og 

planlægning af lærernes 

arbejdstid” 

 

 

 

 At opprioritere lærerstyrede aktiviteter, 

personlig vejledning og 

lærersamarbejde om kursisternes 

kompetenceudvikling, herunder 

flerlærerordning 

 At opprioritere lærerstøttet 

lektielæsning, herunder det skriftlige 

arbejde 

 At fastholde antallet af merarbejdstimer 

på det nuværende niveau 

 

 Tilfredsstillende 

evaluering af prioritering 

af lærernes arbejdstid 

 Tilfredsstillende 

evaluering af omlægning 

af det skriftlige arbejde 

 Omfanget af merarbejde 

er nedbragt i forhold til 

2013-14 

 

 Vi har gennemført en tilfredsstillende 

evaluering af ledelsens prioritering af 

lærernes arbejdstid med fokus på 

tiden med kursisterne  

 Vi har afsluttet og opnået 

tilfredsstillende evaluering af 

forsøgene med omlægning af det 

skriftlige arbejde  

 Omfanget af merarbejde er fastholdt 

på samme niveau som 2013-14  

 

Vægt 33,3% - målopfyldelse 100% 

B2 

 

” Indsats mod frafald” 

 

 

 

 At sætte fokus på faglige 

forudsætninger, motivation og trivsel 

 at styrke og evaluere initiativer, der 

støtter frafaldstruede kursister 

 

 
 Opgørelse på 

frafaldsårsager 

 Evaluering af indsatsen 

mod frafald 

 Opgørelse af 

fastholdelse og gennem-

førelse, der dokumen-

terer øget fastholdelse 

og gennemførelse 

 

 der foreligger en detaljeret 

frafaldsundersøgelse og en evaluering 

af indsatsen mod frafald  

 der kan dokumenteres øget 

fastholdelse og gennemførelse af 

kvalificerede kursister 

 

Vægt 33,3% - målopfyldelse 100% 

B3 

” Ombygning af de gamle 

gymnastiksale” 

 

 

 At etablere et attraktivt og ajourført 

uddannelsesmiljø med nye 

studiefaciliteter, bibliotek og klasserum 

samt lærerarbejdspladser 

 Beskrivelse af 

byggeprocessen 

 90% areal færdigt til 

tiden 

10% areal færdigt 2½ mdr 

efter 

 

 Vi kan tage de nye faciliteter i brug pr. 
1. august 2015  

 

 

Vægt 33,3% - målopfyldelse 90% 

 

Samlet målopfyldelse for B (B1, B2 og B3)  96,6 %  Den 9. september 2015 

       Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand 


