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Formål 

Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter 

dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige 

lang- og kortsigtede målsætninger. Kontrakten medvirker endvidere til at styrke åbenhed 

og gennemskuelighed i gymnasiets opgavevaretagelse. jf. Ministeriet for Børn og 

Undervisnings (MBU)  ”Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens 

øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor” af 27. juni 2013. 

 

Parter og gyldighedsperiode 

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Fredericia Gymnasium og rektor Poul Erik 

Madsen. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2017 - 31. juli 2018. 

 

Indsatsområder og økonomiske rammer 

Indsatsområderne er opdelt i basisramme og ekstraramme jf. bemyndigelsen. Den 

maksimale basisramme er 70.000 kr., og ekstrarammen 50.000 kr. PÅ FG udnyttes den 

samlede ramme.  

I lyset af de fortsatte besparelser har bestyrelsen opprioriteret den effektive institutionsdrift, 

da det har en betydning for både udbud og kvalitet, men også for at skabe en stabilitet hos 

medarbejderne. 

På indholdssiden er det implementeringen af gymnasiereformen, men også processen 

omkring et nyt strategioplæg dækkende perioden 2018-20. 

 

Basisramme 

 

1. ”Studieparathed” (Udgør 20 % af basisrammen). 

a. Studieparatheden vurderes på baggrund af karakterer og gennemførsels-

procenter. Målet er, at karakterniveauet på FG generelt skal ligge på eller 

over landsgennemsnittet. Karakterniveauet skal generelt ses i forhold til, 
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hvor mange der gennemfører stx og hf uddannelsen. Målet er her, at 

gennemførselsprocenten skal ligge på eller over landsgennemsnittet.  

b. FG udvikler fortsat samarbejdet med de videregående uddannelser. FG 

skal indgå i et antal samarbejdsprojekter med de videregående 

uddannelser. Som en del af gymnasiereformen, skal FG iværksætte en 

proces, som sigter imod, at karriereperspektivet styrkes på de to 

uddannelser. 

c. Optagelsestallene til KOT’en for 2017 skal min. svare til gennemsnittet af de 

sidste 3 års dimittender fra FG. 

 

a.  Studenternes eksamensgennemsnit lå ved sommereksamen 2018 på 

7,3. og dermed på det forventede landsgennemsnit. Hf lå på 5,7. HF ligger 

dermed ca. 0,4 under det forventede landsgennemsnit. 

Nettogennemførselsprocenten er meget høj. På stx påbegyndte 278 elever 

på tælledagen uddannelsen i 2014. 253 blev studenter svarende til 91 %.  

På hf var nettogennemførelsen 90 %. Den høje nettogennemførsel har 

konsekvenser for eksamensgennemsnittene. 

b. FG har i forbindelse med reformen knyttet tættere kontakter til især UCL 

og EAL for herigennem at sikre praktikforløb for vores nuværende 1. hf’er. 

Der er afviklet praktikforløb i Fredericia Kommunes folkeskoler og 

børneinstitutioner for de nogle af de afgående 2. hf’er og det følges op i 

17/18. 

Der er fortløbende samarbejder med Fredericia Maskinmesterskole samt 

SDU. Der har været lidt færre kontakter til SDU i det forløbne år. 

Der arbejdes fortløbende med karriereperspektivet både i relation til 

folkeskolerne (UU) og i relation til de videregående uddannelser 

(Studievalg). Elementer af karriereperspektivet indbygges i de løbende 

elevsamtaler. 

d. Ifølge optagelsestallene fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT’en) blev der 

i 2017 optaget 406 studenter/hf’er fra FG. Der dimitterede i alt 299 i 2017, 

330 i 2016, 321 i 2015, 333 i 2014 og færre de foregående år. 

Overgangsfrekvenserne fra FG til de videregående uddannelser er absolut 

tilfredsstillende.  

Samlet er målet om studieparathed indfriet. 90 % 
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2. Effektiv institutionsdrift (udgør 40 % af basisrammen) 

Gymnasiesektoren står over for store økonomiske udfordringer. I 2017 er 

taxameterne på FG reduceret med mere end 5 %, og der er varslet besparelser på 

yderligere 2 % i hvert af de kommende år frem til og med 2021. Det stiller 

voldsomme krav til effektiv institutionsdrift.  

Bestyrelsen har med beslutningen foråret 2016 lagt en overordnet plan for 

besparelserne frem til og med 2019. Rektor har ansvaret for at realisere 

besparelserne.  

Der er indfaset besparelserne på en lang række områder. De skal fastholdes.  

De første besparelser på undervisningen implementeres i skoleåret 17/18, da det 

har indflydelse på finansåret 2018.  

Der lægges vægt på, at implementeringer løbende italesættes over for 

medarbejderne, så der er en tydelig sammenhæng mellem planerne og 

effektueringen. 

Det har en høj prioritet, at den enkelte fastansatte medarbejder føler sig tryg i sit 

ansættelsesforhold i forhold til de planlagte besparelser. 

 

Besparelsesmålene skal realiseres. 

 

Samlet har der været et tillidsfuldt samarbejde omkring den samlede 

besparelsesplan, der blev vedtaget i 2016, og intet tyder på, at der blandt de 

fastansatte har været utryghed i forhold til ansættelsen i relation til besparelserne. 

Besparelserne er på personalesiden klaret gennem naturlig afgang. 

Overskuddet på 1.4 mio. kr. i 2017 var lidt større end forventet.. 

Besparelsesplanerne er lagt for 2018 og 2019. Planerne forventes indfriet. 

Samlet er målet om effektiv institutionsdrift indfriet med 100 % 

 

3. Implementeringen af gymnasiereformen (udgør 40 % af basisrammen) 

Skoleåret 2016/17 var præget af planlægningen af gymnasiereformen. I skoleåret 

2017-18 er der fokus på implementeringen.  

Ledelsen skal fortsat sikre en velfungerende logistisk planlægning af 

skemastrukturer, valgmuligheder, fag og timer fordelt på årgange, fordybningstid 

fordelt på fag og årgange etc. Dette samtidig med at de øvrige årgange skal 

tilgodeses fuldt ud. 

De indholdsmæssige intentioner fra planlægningsfasen skal følges til dørs.  

Reformimplementeringens delelementer evalueres løbende, og reformimplemen-

teringens succes ses på bagrund af evalueringerne. 
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På indholdssiden har der været et stort og velfungerende arbejde omkring 

reformimplementeringen i pædagogisk udvalg, i hf-udvalget, i div. arbejdsgrupper 

samt i faggrupperne. Mange af reformernes overordnede mål indgår centralt i FG 

2020. 

Den logistiske planlægning for de nye årgange har været udfordrende. Der er 

naturligvis særlige udfordringer i de år, hvor årgange på gammel ordning fases ud 

og de nye årgange kommer til på nye konditioner.  

Grundforløbet har overordnet fungeret ifølge evalueringerne, men der har været 

skønhedspletter bl.a. i form af en ophobning af timer og stof for de unge og for 

nogle lærere. Det bliver der justeret på. Der er fortsat en del arbejdsophobning i 

november. Det kan imidlertid ikke undgås, så længe SRP/SSO afvikles i 

december. 

Overgangen til studieretningsklasserne i november var ikke velfungerende. 

Eleverne fik deres studieretningsønsker opfyldt, men generelt var mange elever 

frustrerede over at skulle skifte klasse. Konsekvensen blev i nogle klasser et 

svagere sammenhold og generelt dårligere resultater. Frafaldet har også været 

større. Mange gymnasier har haft de samme erfaringer som på FG. Der justeres i 

2018 på FG med flere socialiserende tiltag i november, samtidig med at vi vil være 

meget tydeligere i forhold til de krav, der stilles i gymnasiet. 

Implementeringen på hf har været relativt uproblematisk. 

Forløbet for 2.g, 3.g og 2.hf svarer til de foregående år. 

Samlet er målet om reformimplementering indfriet med 80 % 

 

Ekstraramme 

4. ”Fravær og mindre frafald (udgør 30% af ekstrarammen) 

Målet på FG er, at nettoelevfrafaldet skal være mindre end på landsplan. Frafaldet 

opgøres for alle årgange ved skoleårets udgang.  

Med hensyn til fravær arbejdes der fortsat med at reducere elevfravær og 

manglende skriftlige arbejder. Der kan det enkelte år være mindre udsving, men 

tendensen skal være, at fraværet er nedadgående. 

Målet vedrørende de ansatte er, at sygefraværet blandt disse skal være markant 

mindre end på landsplan blandt offentligt ansatte. 
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Frafaldet for 2.g, 3.g og 2.hf (i alt 18 elever) er lavere end tidligere og på et meget 

tilfredsstillende niveau.  

Frafaldet på 25 1.g elever (9,2 %) og 18 1.hf’ (21,4 %) er er absolut 

utilfredsstillende! 

Sygefravær blandt medarbejderne. Sygefraværet ligger generelt lavt. 

Arbejdsmiljøudvalget kunne for 2017 konstatere, at sygefraværet var på 4,20 dage 

inkl. langtidssygemeldte og 2,44 dage pr. årsværk ekskl. langtidssygemeldte. Det 

er absolut tilfredsstillende. 

Målet vurderes opfyldt med 60% 

 

 

 

5. ”Lærernes arbejdstid” (udgør 10% af ekstrarammen) 

På FG er der fortsat fokus på den enkelte elevs læring – både for de dygtige og de 

svage elever. Der skal i arbejdet med FG 2020 arbejdes videre med flere 

individuelle forløb, omlagt skriftlighed, elevsamtaler, lektiecaféer, men også 

gennem en række talentaktiviteter.130/80-timers puljerne skal her bringes i spil. 

Det ovenstående stiller nye krav til lærerne. Der lægges vægt på, at de løbende 

ændringer sker i en kultur præget af dialog og gensidig tillid. 

Gennem de senere år har der i stigende grad været fokus på den forskellighed, 

der er i den store elevgruppe, som går på FG. Lærergruppen udvikler fortsat på 

tiltag, der tager højde for den forskellighed. Arbejdet med FG 2020 understreger 

dette. Der er på indeværende tidspunkt igangsat mange nye pædagogiske tiltag – 

et bredspektret talentarbejde, arbejdet med individuel feed-back, nye 

rettestrategier, elevsamtaler, lektielæsning på hf mv., alt sammen initiativer, hvor 

lærerne indgår på nye måder, og hvor mange af initiativerne er målrettet enkelte 

elever. Denne udvikling fortsættes med bl.a. afviklingen af den nye 80/130 timers-

pulje.  

Den samlede vurdering er, at vi på FG flytter os løbende i forhold til at sikre den 

enkelte unge den bedst mulige undervisning.  

Det ovenstående stiller krav til lærerne. Ændringerne sker på baggrund af løbende 

drøftelser i pædagogisk udvalg, pædagogisk råd mv. 

Målet vurderes realiseret med 90%. 
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6. Udarbejdelse af en ny vision – FG 2020 (udgør 40 % af ekstrarammen) 

FG skal i løbet af skoleåret 17/18 udarbejde en ny vision ”FG 2020”, der skal sætte 

retningen for de kommende 3 år. Centralt i visionen bliver 

reformimplementeringen, men med tydelige mål for den retning, gymnasiet skal 

udvikle sig i. Planen skal udarbejdes i dialog mellem bestyrelse, ledelse, ansatte 

og elever. Planen skal ligge færdig før 1. maj 2018. 

 

Den fastlagte tidsplan er fulgt. Indholdsmæssigt står reformimplementeringen i 

centrum. FG 2020 indeholder på 7 forskellige områder mål, handlingsplaner, 

målopfyldelse og tidsplaner.  

FG 2020 blev vedtaget af bestyrelsen den 16. april 2018.  

Målet vurderes realiseret med 100%. 

 

7. FG – en synlig uddannelsesinstitution i det lokale (udgør 20 % af ekstrarammen) 

Der er i disse år tydelige politiske signaler om vigtigheden af de unges 

uddannelsesvalg. FG skal i det lokale være tydelig i sit budskab om, hvad 

institutionen med gymnasiereformen tilbyder de unge. Det sker gennem den 

formaliserede vejledning, brobygning, informationsmateriale og en ny fuldt 

opdateret hjemmeside. FG skal derudover være en aktiv spiller på de sociale 

medier. FG skal ikke øge markedsføringsbudgettet. 

 

FG skal være en synlig uddannelsesinstitution med samarbejde ud til mange 

forskelligartede institutioner og virksomheder i det lokale. FG skal være 

medarrangør af og lægge lokaler til lokale arrangementer for byens borgere, 

ansatte og elever. 

 

FG har det forløbne skoleår været meget synlige gennem en lang række 

samarbejder i det lokale. Vi har tilsvarende været synlige i den lokale presse. Vi er 

stærke i samarbejdsrelationerne til en række offentlige institutioner, foreninger etc., 

men svagere i forhold til det private erhvervsliv. 

Brobygningen har været velfungerende, dog med lidt problemer i et nyt koncept i 

relation til efterskolerne. 

Hjemmesiden er på plads. 

Der er nye folk på FG’s kommunikation (de sociale medier og hjemmesiden).  

 

Målet vurderes realiseret med 80 %. 

 

Basisrammen er opfyldt med 90 % og ekstrarammen med 83 %. Samlet udbetales 87 % af 

den samlede ramme. 
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Resultatvurdering og evaluering 

Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de an-

givne mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor, i hvilken udstrækning kontraktens mål 

er opfyldt. På baggrund af rapporten drøfter bestyrelsen, i hvilken grad der er sket 

målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. 

Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsen, 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. 

 

Dato: 2. oktober 2018 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                    

               Bestyrelsesformand           Rektor 

 

 

 

 

 

 

 


