
Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2017/18 

 

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, 

hvor mange der gennemfører stx og hf uddannelsen. Målet er her, at 

gennemførselsprocenten skal ligge på eller over landsgennemsnittet.  
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b. FG udvikler fortsat samarbejdet med de videregående uddannelser. FG 

skal indgå iet 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. 

 

 

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. 

 

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 for såvel elever som personale 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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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 mindre 

end på landsplan blandt statsansatte. 

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. 

Der lægges vægt på, at de løbende ændringer sker i en kultur præget af dialog og 

gensidig tillid 

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. 

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. 
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Resultatvurdering og evaluering 

 

Der vil i kontraktperioden være løbende dialog mellem rektor og bestyrelsesformand om 

status for målopfyldelsen.  

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. 

Kontraktændringer 

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af 

det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter 

kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. 

 

Godkendt af bestyrelsen, Fredericia, 28. september 2017 

 

 

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

                Jane Findahl   Poul Erik Madsen 

               Bestyrelsesformand           Rektor 

 

 

 

 

 

 

 


