Oversigt over resultatlønskontraktens indsatsområder og målopfyldelse 2015-16
Indsatsområder og mål

Målopfyldelse

Status

A1: ”Ny udviklingsplan”


At iværksætte initiativer, der sikrer
målrettet kompetence- og
organisationsudvikling med udgangspunkt i
de aktuelle udfordringer og i HF-Centret
Efterslægtens strategiske mål








A2: ”Nye læringsrum og udvikling af
undervisningspraksis”



at videreudvikle vores pædagogiske
praksis i forhold til udfordringerne med
mangfoldighed og læringskrav
at styrke kursisternes læring og udbytte af
undervisningen






der foreligger en gennemførelse og evaluering af udviklingsplan
2013-16
alle interessenter i organisationen er involveret i udvælgelsen af
indsatsområder (bestyrelse, ledelse, medarbejdere og kursister)
der er gennemført MUS med lærerne med fokus på udvikling af
undervisningen med tilfredsstillende resultat efter en gensidig
evaluering
Ledelsen har gennemført ledelsesudviklingsforløbet med
tilfredsstillende udbytte
der med udgangspunkt i de udvalgte indsatsområder er
udarbejdet en ny udviklingsplan 2016-19

Vi har gennemført og evalueret vores ”studiesalsprojekt” med
tilfredsstillende resultat
Vi har gennemført og evalueret forløb med kollegasparring og
supervision med tilfredsstillende resultat
Vi har gennemført forskningsprojekt om kortlægning af faglig
skrivepraksis i dansk og engelsk med tilfredsstillende resultat
Kursisterne får et højt fagligt udbytte af undervisningen, der kan
måles som løft (jf. socioøkonomiske referencer) og gode
eksamensresultater
(lille nedgang i resultat for enkeltfag og løfteevne – dog fortsat
topresultater sammenlignett med region og landsgennemsnit)

Vægt 33,3% - målopfyldelse 100%

Vægt 33,3% - målopfyldelse 95%

A3: ”Kursisttrivsel”



At styrke kursisternes trivsel og læring
gennem øget engagement i faglige og
sociale aktiviteter

Samlet målopfyldelse for A (A1, A2 og A3):



Der er iværksat faglige aktivitetsdage, fællesarrangementer og
sociale aktiviteter med høj deltagelse og tilfredsstillende
evaluering
Gennemført en kursisttrivselsundersøgelse med tilfredsstillende
resultater

98,3%

Vægt 33,3% - målopfyldelse 100%

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
et lavt niveau







Vi har gennemført en tilfredsstillende gensidig 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
Lærernes arbejdstid med kursisterne i studiesalen er kortlagt
Omfanget af merarbejde ikke overstiger 1,5% af lærernes
arbejdstid

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





der foreligger en detaljeret undersøgelse af interesseklassernes
betydning for motivation og trivsel
der foreligger en detaljeret frafaldsundersøgelse og en
evaluering af indsatsen mod frafald
der kan dokumenteres øget fastholdelse og gennemførelse af
kvalificerede kursister
(to klasser afviger med højt frafald og dårlig trivsel)

Vægt 33,3% - målopfyldelse 85%

B3: ” Særlige kursistområder”


At etablere et attraktivt og inspirerende
uddannelsesmiljø – ude og inde - med nye
særlige områder til kursisterne

Samlet målopfyldelse for B (B1, B2 og B3):




Vi har indrettet indbydende kursistområder i café-området og
konference 0 til ibrugtagning i foråret 2016
Vi kan indvie vores nye udendørs plads med FOS´s kunstværk i
foråret 2016

Vægt 33,3% - målopfyldelse 100%

94,1%

Den 7. september 2016
Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand

